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Protokoll från årsmötet den 13 januari 2013 med Sällskapet Roland
Svenssons Vänner på Hotell Victory / Victoriasalen
1. Ordföranden Berndt Festin öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Berndt noterade att
detta årsmöte är Sällskapets tionde.
Dagens förhandlingar skedde i konferensavdelningen tvärs över gatan från själva hotellet.
Den sal vi tidigare träffats i skall byggas om till PUB.
2. Till ordförande för 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 Göran Tuvstedt och Lola Wolff.
4. Mötet beslutade att mötet var stadgeenligt utlyst.
5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.
Per Göran inledde med att gratulera redaktionskommittén för fint jobb med årsskriften.
Innan genomgången påpekade Berndt Festin två fel. I första stycket skall stå att Sällskapet
har 375 medlemmar och i stycket om Roland Svensson museet skall stå att Rolands
födelsedag infaller den 18 januari.
Per Göran tog upp rubrikerna i berättelsen och inbjöd deltagarna att kommentera. Textdelen
av verkåarnhetsberättelsn godkändes.
Vid genomgång av resultaträkningen noterades att tryckkostnaderna för årsskriften var
högre än föregående år. En förklaring kan vara att skriften är tjockare i år. En fråga rörde
posten tryckning av skrift Tristan da Cunha, 7.508 kr. Torbjörn Svensson förklarade att det
gällde tryckning av en bok på engelska om Tristan da Cunha. Upplagan ligger på ett fartyg
som kommer till Sverige i juli 2013. Boken skall säljas. Årets resultat efter finansiella poster
blev en förlust på 10.974:40. Balansräkningen visar att Sällskapet har 252.306:76 på kassa,
bank och giro.
6. Revisorernas berättelse. Fredrik Fleetwood läste upp berättelsen där man tillstyrker att
årsmötet fastställer resultat- och balansräkningarna och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
7. Fråga om ansvarsfrihet. Resultat- och balansräkningarna fastställdes enhälligt. Årsmötet
följde revisorernas förslag att årets underskott på 10.974:40 balanseras i ny räkning.
Revisorernas rekommendation att bevilja styrelsen ansvarsfrihet besvarades med ett
enhälligt ja.
8. Förslag till verksamhetsplan. Berndt Festin konstaterade att det kommande årets fokus
kommer att ligga på museet på Möja. Avtal har slutits med företaget ERPEMO om
byggande av museet. Byggstart till sommaren och färdigt till senhösten 2013. Sällskapets
10-årsjubileum kommer att kretsa kring museet. Kanske kan invigning ske på Rolands
födelsedag den 18 januari 2014. En hel del arbete kommer att krävas för att flytta sakerna
från ateljén på Stora Tornö till det nya museet.
Resor till Gillöga med Lasse Johansson och Sune Fogelström planeras även i år. En resa i
maj och en i augusti. Berndt uttryckte sin glädje över att Sällskapet kan erbjuda detta
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övrigt är inga programpunkter klara. Någon ny auktion är inte heller planerad. Den senaste
var lyckad och vi vill gärna fortsätta med dessa.
En i& från en mötesdeltagare framfördes som skulle kunna locka fler till Sällskapet.
Föreningen för den Beridna Högvakten har 22.000 medlemmar och man ger ut en
medlemstidning två ggr/år. Förslaget var att Sällskapet skulle sätta in en annons som lockar
till medlemskap.
9. Val av styrelseordförande på ett år. Berndt Festin omvaldes enhälligt.
10. Val av övriga i styrelsen. Torbjörn Svensson, Jan Wigren, Göran Eriksson, Harry Rågvik
och Sten Erickson omvaldes enhälligt på två år. Christer Nettelbladt invaldes enhälligt som
ordinarie ledamot i styrelsen för sin resterande mandatperiod, dvs till årsmötet 2014.
11. Fredrik Fleetwood omvaldes som ordinarie revisor på två år.
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.
Styrelsen föreslog att ständig enskild medlem skall betala 2.000 kr (i st.f 3.000) och
makar/sambor skall betala 3.000 kr (i st.f 5.000). Mötet beslutade enligt förslagen.
En mötesdeltagare föreslog att vi skall försöka få fler att bli ständiga medlemmar. Det kan
ge ett tillskott till museikassan.
14. Det förelåg inga förslag till stadgeändringar.
15. Övriga frågor.
Christer Nettelbladt bad att de som vill hjälpa till på Båtmässan skall anmäla sig till honom.
Lars Westerberg, ordförande i Föreningen Skärgårdsmuseet, berättade bl.a om kommande
händelser på museet.
Den 23 februari är det ett möte på Skärgårdsmuseet i anslutning till ångbåtsutställningen.
Lennart Rydberg håller föredrag 12.15 och visar utställningen 13.00. Lars Westerberg
berättar och visar bilder från kulturresan med Mariefred till Runmarö i somras. Museet är
öppet 12-15. Ny utställning av vinterresa med Waxholm II på 1940-talet.
Från slutet av mars till mitten av maj blir det utställning på Porslinsmuseet i Gustavsberg.
Utställningen handlar om det rederi som porslinsfabriken drev. Det kommer också en bok
om rederiet skriven av Rolf Ihre.
I sommar, i Stavsnäs, ställs foton av Axel Sjöberg ut liksom bilder av ångbåtsinteriörer av
Roland Svensson.
Skärgårdsmuseet öppnar en liten filial i Hembygdsgåden på Runmarö. Det är samlingar från
Hans Öhlin som visas. I sommar är det öppet en dag, den 13 juli, under Runmarödagen.
Skärgårdsmuseets nämdöfilial visar i sommar foton som läraren Axel Funke (1881-1944)
tagit där.
Där är också en utställning om hur skolan utvecklats i Nämdöskärgården. Äldre växter visas
i rabatterna runt Gamla Skolan och i skolans kök visas en porslinsutställning.
Hans-Henrik Fentz från Danmark har hittat korrespondens mellan Roland och
Bornholmsrederiet i ett arkiv i Köpenhamn. Korrespondensen handlar om Rolands resa med
Bornholm till Tristan da Cunha när öborna åkte tillbaka efter vistelsen i England.
Korrespondensen är avfotograferad och sparad på en CD-skiva. Lars Westerberg
överlämnade skivan till arkivarien Christer Nettelbladt.
Sten Erickson i redaktionskommittén tackade för "buketten" man fått för årsskriften. Det är
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flera fasta medarbetare och Sten hoppades på bidrag och ideer från flera. Nu planeras en
skrift med anledning av 10-årsjubil&t.
16. Årsmötet avslutas. Berndt Festin tackade Per Göran för ett som alltid förnämligt
ordförandeskap.
Gunnar Bengtsson avgår med ålderns rätt ur styrelsen och avtackades med blommor.
Gunnar har varit klubbmästare och sett till att vi haft tillgång till fantastiska lokaler för våra
möten. Gunnar lovade att vi far fortsätta att vara här med samma villkor som tidigare så det
behövs ingen ny klubbmästare.
Stockholm 20 januari 2013

e.„
Per öran Traung
Mötesordförande

Lars Rune
Mötessekreterare

Lv
Justeras: Lola Wolff

Göran Tuvstedt

