Sällskapet Roland Svenssons vänner
Protokoll från årsmötet 2009-01-18
§ 1 Mötet öppnas
Årsmötet öppnades av Sällskapets ordförande Sten Erickson. Han konstaterade att det stora
antalet närvarande medlemmar var ett gott tecken på intresset för Roland Svensson och hans
konstnärskap. Han framhöll att Waldemarsudde hösten 2010- våren 2011 skulle ha en stor
retrospektiv Roland Svensson-utställning. Om årsmötesmedlemmar hade verk hemma var de
välkomna att kontakta Sällskapet men den slutgiltiga bedömningen gjordes av
Waldemarsudde. Arbetet med en biografi över Roland Svensson, som skulle presenteras i
samband med utställningen, var i full gång.
Sten Erickson framhöll vidare att Lif och Torbjörn Svensson varit mycket generösa när en del
kvarlåtenskap efter Roland Svensson överlämnats till Sällskapet. Försök pågick att finna
lämplig lokal och bl a hade kontakter förevarit med Nacka kommun. Det föreföll dock svårt
att erhålla kommunala medel för ändamålet. Om någon deltagare hade lokal till förfogande
var ordföranden angelägen om att bli kontaktad. När det gällde Roland Svenssons ateljé på
Stora Tornö pågick diskussioner om hur den skulle kunna bevaras. En möjlighet var att flytta
den till Möja.
Ordföranden nämnde vidare att en ny rekryteringstävling skulle anordnas. De fem
medlemmar som skaffade flest nya medlemmar till Sällskapet erhöll en heldagsresa med
ordförandens båt framförd av skeppare Thorbjörn Svensson. Tävlingen avslutades den 1 maj.
Ordföranden hälsade slutligen dagens föreläsare Göran Sjöberg speciellt välkommen och
tackade styrelsen för det arbete den förtjänstfullt uträttat under 2008.
§ 2 Parentation
Frid lystes över Ingrid Svenssons minne.
§.3 Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
Årsmötet beslöt att välja Per Göran Traung till mötesordförande och Harry Rågvik till
sekreterare.
§ 4 Val av justeringsmän
Årsmötet beslöt att till justeringsmän välja Britt-Marie Grape och Åke Rosenqvist
§ 5 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Per Göran Traung redovisade att kallelse utgått tre veckor före årsmötet.
Årsmötet beslöt att godkänna kallelseförfarandet.
§ 6 Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
Inga synpunkter framfördes.
Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens berättelse i föreliggande skick.
§ 7 Revisorernas berättelse
Fredrik Fleetwood föredrog revisorernas berättelse och föreslog att styrelsen skulle beviljas
ansvarfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Årsmötet beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarfrihet för verksamhetsåret 2008.
§ 8 Fastställande av balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
Årsmötet beslöt att fastställa balansräkningen för det gångna verksamhetsåret samt att
överskottet på 18.624 kronor skulle överföras i ny räkning.
§ 9 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året.

Sten Erickson rapporterade att sedvanliga utflykter skulle anordnas till Möja och Sandhamn.
Samarbetet med Skärgårdsstiftelsen och Skärgårdsmuseet skulle fortsätta. Vidare skulle viss
komplettering av verksamhetsplanen ske vid styrelsemöte 1909-02-12.
Årsmötet beslöt att godkänna rapporten.
§ 10 Val av styrelseordförande på 1 år.
Valberedningen föreslog omval av Sten Erickson.
Årsmötet beslöt enhälligt att omvälja Sten Erickson som Sällskapets ordförande på ett år.
§11. Val av övriga styrelseledamöter på 1 och 2 år
Valberedningen föreslog omval av Anna Ter-Borch, Gunnar Bengtsson och John Ekvall på ett
år samt omval av Christer Nettelbladt, Torbjörn Svensson, Jan Widgren, Göran Eriksson och
Harry Rågvik på 2 år.
Årsmötet beslöt enhälligt att omvälja dessa styrelseledamöter i enlighet med valberedningens
förslag på 1 respektive 2 år.
§ 12 Val av revisorer och revisionssuppleant för kommande verksamhetsperiod.
Valberedningen föreslog omval av Fredrik Fleetwood som ordinarie revisor.
Årsmötet beslöt enhälligt att omvälja Fredrik Fleetwood som ordinarie revisor.
§ 13 Val av valberedning
Årsmötet beslöt att omvälja Åke Hymnelius och Per Göran Traung.
§ 14 Årsavgiftens storlek.
Styrelsen föreslog oförändrade årsavgifter för 2009 , dvs 200 kronor för enskild, 300 kronor
för respektive maka/make/sambo, 3000 kronor enskild ständig medlem och 5 000 kronor för
respektive make/maka/sambo.
Årsmötet beslöt fastställa årsavgiftens storlek i enlighet med styrelsens förslag.
§ 15 Genomgång av stadgarna(ev stadgeändringar)
Inga synpunkter eller förslag förelåg.
§ 16 Övriga frågor
Christer Nettelbladt efterlyste inspelning från ett radioframträdande av Roland Svensson
2006. Han var tacksam för all information från årsmötesmedlemmarna.
§ 17 Årsmötet avslutas
Sten Erickson avslutade årsmötet med att konstatera att årsmötet denna gång hade ägt rum på
Roland Svenssons födelsedag.. Han uppmanade årsmötesdeltagarna att gärna komma med
förslag till innehåll i nästa årsskrift .Trots begränsade resurser och förväntad portohöjning var
ambitionen att hålla årsskriften på en hög nivå. Efter årsmötet skulle en osignerad litografi av
Roland Svensson försäljas och 50 kr från varje inköp skulle gå till Sällskapet.
Slutligen tackade ordföranden alla för visat intresse och riktade ett speciellt tack till
mötesordföranden som lika suveränt som vanligt lett årsmötet.
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