Protokoll från årsmötet den 19 januari 2014 med Sällskapet Roland
Svenssons Vänner på Hotell Victory/ Victoriasalen
1. Ordföranden Berndt Festin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Till ordförande för mötet valdes Per Göran Traung och till sekreterare Lars Rune. Per Göran
tackade för förtroendet och noterade att salen som vanligt var fullsatt.
3. Till justeringsmän valdes Göran Tuvstedt och Lars Westerberg.
4. Mötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret. Per Göran tog upp rubrikerna i berättelsen
och inbjöd deltagarna att kommentera. Göran Eriksson förtydligade att utställningen med
konst av Roland Svensson på Ljusterö skall pågå till och med mars. Britt Fogelström
berättade vi fått ytterligare 100.000 kr från Landstinget. Pengarna skall användas till hygienbyggnaden. Britt konstaterade att vi kommer att få skärgårdens tjusigaste dass. På fråga om
moms i samband med museibygget svarade Anna Ter-Borch att momsen bokförs i Sällskapets
bokföring och att vi kan dra av ingående moms. Textdelen av berättelsen godkändes.
Resultat- och balansräkningarna gicks igenom. Årets resultat efter finansiella poster blev vinst
på 263 897:00. Det beslöts att överföra årets vinst i ny räkning. Balansräkningen visar att
Sällskapet har 478 096:00 på kassa, bank och giro. Anna Ter-Borch passade på att tacka för
alla bidrag till museibygget. Lars Westerberg påpekade att man efter ansökan kan få värdet på
museibyggnaden satt till 0. Anna ansöker.
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. Revisorernas förslag att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret besvarades med ett enhälligt ja.
8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året framfördes muntligt av Berndt
Festin. Berndt berättade att museibyggnaden blir klar på försommaren och i samband med
detta skall interiören från ateljén på Tornö överskeppas dit. Invigningen beräknas ske i juni
och då är alla välkomna. Det blir resor till Gillöga den 19/5 med 21/5 som reservdag och 18/8
med 21/8 som reservdag. Mötet ställde sig positivt till en medlemsmöte med filmvisning i
Anders Hansers biograf på Östermalm. Närmare information om detta kommer att skickas ut i
samband med årsmötesprotokollet och aviseringen av medlemsavgifterna.
Lars Westerberg, ordförande i Föreningen Skärgårdsmuseet, berättade att museet har öppet
den 23 februari kl 12-15. Det blir två föredrag med start kl 13.30. Först berättar Lennart
Rydberg mer om ångbåtstrafiken i mellanskärgården och därefter berättar Lars Westerberg
om resan i Sydatlanten i Roland Svenssons kölvatten till Ascension, S:t Helena, Tristan da
Cunha och Falklandsöarna. Den här dagen är det sista möjligheten att se den stora ångbåtsutställningen. Till sommaren blir det en stor fyrutställning som görs tillsammans med
Fyrsällskapet. Föreningen Skärgårdsmuseet fyller 45 år i februari och man har varit i huset i
Stavsnäs Sommarhamn i 40 år. Föreningen bildades i Göran Sjöbergs tjänsterum i
Stockholms Stadsmuseum.

9. Val av styrelseordförande på ett år. Berndt Festin omvaldes enhälligt.
10. Val av övriga i styrelsen på 1 och 2 år. Anna Ter-Borch, Christer Nettelbladt, Lars Rune, Ulf
Ragnerstam, Ragnar Zedell och Britt Fogelström omvaldes enhälligt på två år. Birgitta
Nilsson omvaldes enhälligt på 1 år, detta på grund av att vi strävar efter att hälften av
styrelsens ledamöter avgår vid varje årsmöte, oräknat ordföranden.
11. Val av revisorer och revisorssuppleant för kommande verksamhetsår. Magnus Ullman
omvaldes som ordinarie revisor och Ove Lindenås som suppleant. Båda valdes enhälligt på
två år.
12. Val av valberedning. Per Göran Traung och Åke Hymnelius är beredda att fortsätta i
valberedningen. Båda omvaldes enhälligt. Per Göran frågade mötet om någon ytterligare var
intresserad att ingå i valberedningen. Ingen anmälde sig.
13. Årsavgiftens storlek. Årsavgifterna föreslogs vara oförändrade, 200 kr för enskilda och 300 kr
för makar/sambor. Styrelsen föreslår att kostnaden för ständigt medlemskap också skall vara
oförändrat, 2000 kr för enskilda och 3000 kr för makar/sambor. Förslagen antogs enhälligt.
14. Genomgång av stadgarna. Det förelåg inga förslag till stadgeändringar.
15. Övriga frågor. Christer Nettelbladt presenterade en lista där medlemmarna kan anteckna sig för
arbetspass i Sällskapets monter på båtmässan. Sten Erickson som är sammankallande i
redaktionskommittén berättade om ett trivsamt arbete där det inte råder någon brist på
material. Sten tackade för bidrag till årsskriften som medlemmar lämnat och ville gärna få tips
om annonsörer. Per Göran gratulerade Sällskapets redaktionskommitté till den mycket
läsvärda årsskriften. Olle Hedenström skulle uppskatta om någon ville skriva i årsskriften om
Roland Svenssons bibliotek. Lars Westerberg berättade att Skärgårdsmuseet fick flaskor med
påmålade motiv när föremålen i Rolands hus i Storängen delades. Man fick också en råttfälla
med ett snapsglas! Dessa föremål visas den 23 februari på Skärgårdsmuseet.
16. Årsmötet avslutas. Berndt Festin tackade presidiet Per Göran Traung och Lars Rune och
föreslog en applåd. Berndt berättade att efter kaffepausen blir det auktion på 6 verk av Roland
och att Britt därefter berättar och visar bilder från museibygget. Avslutningsvis håller Ulf
Sörenson ett föredrag om Gösta Werner. Berndt påannonserade att i pausen fanns två boktitlar
från Magnus Ullmans förlag till försäljning och att för varje såld bok skulle 100 kr tillfalla
Sällskapet.
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