Protokoll från årsmötet den 15/1-12 med Sällskapet Roland Svenssons Vänner på Hotell Victory
1. Ordföranden Berndt Festin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Mötet inleddes med en tyst minut till minne av den bortgångne förre styrelsemedlemmen Anders Fröman. Göran
Eriksson höll en kort parentation där han berättade att Anders Fröman var en av initiativtagarna till Sällskapet.
Anders var särskilt intresserad av stadgefrågor. Han var vår förste arkivarie och han katalogiserade material från
honom själv och sådant som Sällskapet fått från familjen Svensson. Anders arbetade intensivt med att leta fram
avsändare till de 8000 jul- och vykort som Roland fått. Han tog initiativ till att fotostatkopiera Rolands 129
dagböcker. Sällskapet har mycket att tacka Anders Fröman för.
Berndt Festin tog åter till orda och noterade att dagens årsmöte är Sällskapets nionde.
Berndt tog upp några viktiga steg i Sällskapets historia:
-Biografin över Roland, skriven av Ulf Sörenson, är tryckt i 3000 ex och mer än 2500 ex har sålts.
-Den retrospektiva utställningen över Rolands konst på Waldemarsudde hösten 2010, förlängd till slutet av
februari 2011, besöktes av mer än 100.000 personer.
-Museet/ateljén på Möja börjar ta form. Men ännu återstår en hel del inte minst när det gäller finansieringen.
Själva museiidén konkretiserades när medlemmarna Sune och Britt Fogelström erbjöd en plats på sin mark vid
Ramsmora ångbåtsbrygga. Arkitekten Johan Schmalensee har skapat en byggnad på ca 60 kvm, som på ett
spännande sätt kombinerar ateljé- och utställningsytorna och som kommer att smälta väl in i omgivningarna vid
ångbåtsbryggan.
Familjen Svensson ställer välvilligt hela interiören från Rolands ateljé på Stora Tornö till förfogande.
Tanken är att det nya Roland Svensson museet skall kombineras med stipendier inom Roland Svenssons
verksamhetsområden: bildkonst, författarskap och folklivsforskning.
Kostnaden för ateljén är beräknad till omkring 1.1 miljoner inklusive moms. Det kommer att ske en insamling
för ateljén under mötet idag. Tidigare har insamling skett under Möja julmarknad och under resan till Tristan da
Cunha nu i vinter. Stöd skall sökas från UROSS som främjar landsbygdsutveckling.
Berndt Festin påpekade att vi i församlingen hade resenärer som nyligen hemkommit från kryssningen till bland
annat Tristan da Cunha.
2. Till ordförande vid mötet valdes Per Göran Traung och till sekreterare Lars Rune. Per Göran tackade för
förtroendet och noterade att salen var fullsatt.
3. Till justeringsmän valdes Lola Wolff och Lars Westerberg.
4. Mötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse. Per Göran läste upp inledningen till berättelsen och tog därefter upp
rubrikerna till årets aktiviteter. Ingen ville kommentera något. Textdelen av verksamhetsberättelsen godkändes.
Per Göran läste upp samtliga punkter i resultaträkningen. Inga kommentarer lämnades. Beträffande
balansräkningen ansåg Per Göran att ekonomin är under kontroll.
6. Magnus Ullman läste upp revisorernas berättelse. Ansvarsfrihet för styrelsen föreslogs.
7. Ansvarsfrihet. Revisorerna har tillstyrkt. Den textmässiga delen av verksamhetsberättelsen är redan godkänd.
Per Göran frågade nu om resultaträkningen och balansräkningen kunde fastställas. Svaret blev ja. Per Göran
frågade nu om man skall följa revisorernas förslag och överföra överskottet i ny räkning. Svaret blev ja. På
frågan om styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet blev svaret enhälligt ja.
8. Verksamhetsplan. Berndt sade att om vi får bygglov för ateljén på Möja så blir det arbete med finansieringen.
Vidare vill vi fortsätta att göra utflykter gärna i samarbete med Skärgårdsmuseet. Ett eftersträvansvärt men
svåruppnåeligt mål är Gillöga. De nya för EU gemensamma fartområdesbestämmelserna tillåter endast ett fåtal,

relativt stora, dyra passagerarfartyg att trafikera utskärgårdarna. Men styrelsen kommer att gå vidare i dessa
strävanden och återkommer under året med ev. besked
9. Berndt Festin omvaldes som ordförande på ett år.
10. Anna Ter-Borch omvaldes som kassör på två år. Lars Rune, Ulf Ragnerstam, Ragnar Zedell, Britt
Fogelström och Birgitta Nilsson omvaldes på två år. Gunnar Bengtsson omvaldes på ett år. Christer Nettelbladt
omvaldes som arkivarie på två år. Styrelsen kan adjungera Christer till styrelsen.
11. Magnus Ullman omvaldes som ordinarie revisor på två år. Ove Lindenås omvaldes som revisorssuppleant på
två år. Fredrik Fleetwood har ett år kvar på sin mandatperiod.
12. Per Göran Traung och Åke Hymnelius är beredda att fortsätta som valberedning. Båda omvaldes med Per
Göran som sammankallande.
13. Årsavgifterna föreslogs vara oförändrade, 200 kr för enskilda och 300 kr för makar/sambor. Ständig enskild
medlem betalar 3000 kr och makar/sambor 5000 kr.
Samtliga val var enhälliga.
14. Det förelåg inga förslag till stadgeändringar.
15. Övriga frågor. Vikten av ökade insatser när det gäller medlemsrekryteringen framfördes. Magnus Ullman
föreslog att en finansieringskommitté för museet skulle bildas. Han kan själv också bidra med förslag på
tänkbara bidragsgivare
16. Årsmötet avslutades. Berndt tackade Per Göran för ett som alltid förnämligt ordförandeskap på stämman.
Berndt underströk vikten av en intensifiering av medlemsrekryteringen där både museet och en planerad
vandringsutställning över Rolands konstnärskap kan utgöra viktiga bidrag.
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Efter årsmötesförhandlingarna berättade sällskapets arkivarie Christer Nettelbladt att han nu fått allt material från
Hotell Victory och Anders Fröman till det nya arkivet i Åkersberga. Christers tidigare chef, Margareta
Nordström, har varit i arkivet och hon har lämnat tips om arkiveringen.
Arkitekten Johan Schmalensee berättade om sin uppgift att skapa ateljén i Ramsmora dit man kan ta Rolands
saker från ateljén på Stora Tornö. Detta blir en museidel. I en andra del blir det utställning. Johan visade en
modell av den tilltänkta ateljén samt foton från byggplatsen och från Stora Tornö.
Efter kaffepausen berättade Torbjörn Svensson med hjälp av Göran Eriksson, Bengt Danneborn m fl om
kryssningen där Tristan da Cunha var huvudmålet. Från Kap Verdeöarna gick man till Ascension, St. Helena,
Tristan da Cunha, Falklandsöarna och till Chile. På grund av dåligt väder kunde man inte angöra Sydgeorgien.
Bengt Danneborn hade tänkt visa några filmklipp från resan men tekniken stod oss inte bi denna kväll så det
kommer att ske vid ett senare tillfälle.

