Sällskapet Roland Svenssons vänner
Protokoll från årsmötet 2010-01-17
§ 1 Mötet öppnas
Årsmötet öppnades av Sällskapets ordförande Sten Erickson. Han hälsade det stora antalet
närvarande medlemmar välkomna till mötet (ca 70 st ) var ett gott tecken på intresset för
Roland Svensson och hans konstnärskap. Han framhöll att årets stora händelser kommer att
bli utställningen på Waldemarsudde hösten 2010- våren 2011. Arbetet med en biografi över
Roland Svensson, som skulle presenteras i samband med utställningen, var i full gång och
kommer också att bli en stor händelse.
Sten Erickson framförde också ett stort tack till Sällskapet i samband med uppvaktningen på
hans 80 årsdag i dec. 2009. När det gällde Roland Svenssons ateljé på Stora Tornö pågick
diskussioner om hur den skulle kunna bevaras. En möjlighet var att flytta( eller bygga en
replik) den till Möja. En bit mark skulle kunna upplåtas av familjen Sune Fogelström.
Ordföranden hälsade också dagens föreläsare Ulf Sörensson och Jeppe Wikström.
Eventuella intäkter från biografin som tillfaller Sällskapet skulle kunna användas till att ge ut
de tre dagböcker från Tristan som finns i vårt förvar.
Vi planerar också att medverka på Båtmässan tillsammans med Skärgårdsmuseet..
§.2 Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
Årsmötet beslöt att välja Per Göran Traung till mötesordförande och Christer Nettelbladt till
sekreterare.
§ 3 Val av justeringsmän
Årsmötet beslöt att till justeringsmän välja Elisabeth Björnsjö och Åke Hymnelius
§ 4 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Per Göran Traung redovisade att kallelse utgått tre veckor före årsmötet.
Årsmötet beslöt att godkänna kallelseförfarandet.
§ 5 Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
Inga synpunkter framfördes.
Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens berättelse i föreliggande skick.
§ 6 Revisorernas berättelse
Magnus Ullman föredrog revisorernas berättelse och föreslog att styrelsen skulle beviljas
ansvarfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Årsmötet beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarfrihet för verksamhetsåret 2009
§ 7 Fastställande av resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
Årsmötet beslöt att fastställa balansräkningen för det gångna verksamhetsåret samt att
överskottet på 18.565 kronor skulle överföras i ny räkning.
§ 8 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året.
Sten Erickson rapporterade att sedvanliga utflykter skulle anordnas som tidigare år .
Samarbetet med Skärgårdsstiftelsen och Skärgårdsmuseet skulle fortsätta. Vidare skulle viss
komplettering av verksamhetsplanen ske vid styrelsemöte i februari.
Årsmötet beslöt att godkänna rapporten.
§ 9 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.
§10. Val av övriga styrelseledamöter på 1 och 2 år
Valberedningen föreslog omval av, Gunnar Bengtsson och John Ekvall på ett år samt omval
Anna Ter-Borch ,Lars Rune och Ragnar Zedell på 2 år.
Nyval av Britt Fogelström och Birgitta Nilsson på två år. Årsmötet beslöt enhälligt att
omvälja respektive nyvälja dessa styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag på
1 respektive 2 år.
§ 11 Val av revisorer och revisionssuppleant för kommande verksamhetsperiod.
Valberedningen föreslog omval av Magnus Ullman som ordinarie revisor.
Årsmötet beslöt enhälligt att omvälja Magnus Ullman som ordinarie revisor, samt att enhälligt
omvälja Ove Lindenås till revisorsuppleant på två år.

§ 12 Val av valberedning
Årsmötet beslöt att omvälja Åke Hymnelius och Per Göran Traung. Enligt stadgarna skall
även sammankallande väljas, årsmötet valde enhälligt P G Traung som sammankallande.
§ 13 Årsavgiftens storlek.
Styrelsen föreslog oförändrade årsavgifter för 2010 , 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.
§ 14 Genomgång av stadgarna(ev stadgeändringar)
Inga synpunkter eller förslag förelåg.
§ 15 Övriga frågor
På en fråga från en av medlemmarna om det var någon som visste vem som köpt den stora
oljemålningen som fanns på Auktionsverket i höstas var svaret negativt. Önskemålet är dock
att om möjligt få disponera den på utställningen i höst. Fråga kom också om möjligheten att få
låna/kopiera de ljudinspelningar som finns hos Sällskapet: och lyssna på dem för eget bruk.
Frågan tas upp av styrelsen.
Sten E tackade den avgående styrelsemedlemmen Lars Johansson för hans arbete i styrelsen,
Lars kommer självklart att finnas kvar i Sällskapet och hjälpa till när det behövs.
Styrelsen har också beslutat att till Hedersmedlem utse Göran Eriksson för hans insatser hos
oss och då speciellt arbetet med att bilda Sällskapet
En utfärd till Möja planeras på måndag och då göra ett besök på kyrkogården med anledning
av 100 årsdagen av Rolands födelse.
§ 16 Årsmötet avslutas
Sten Erickson avslutade årsmötet. 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. Förslag framfördes att årsskriften skall
försäljas till ett pris av 75 kr inkl porto. Efter årsmötet såldes osignerade men stämplade
litografier av Roland Svensson: Litografierna är en gåva från familjen Svensson och
intäkterna går till Sällskapets fortsatta verksamhet.

Slutligen tackade ordföranden alla för visat intresse och riktade ett speciellt tack till
mötesordföranden som lika suveränt som vanligt lett årsmötet.
Stockhol den 26 januari 2010

Per Göran Traung
Mötesordförande

Christer Nettelbladt/Jan Wigren
Sekreterare

Justeras: Elisabeth Björnsjö

Åke Hymnelius

