Protokoll från årsmöte för Sällskapet Roland Svenssons Vänner
Söndagen den 16 januari 2022 på Carlshälls Gård, Långholmen.
Torbjörn Svensson tog åter till orda och öppnade årsmötet
Dagordning
1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna
Mötet ansåg att mötet var kallat enligt stadgarna
2. Fastställande av röstlängd
Röstlängd fastställdes enligt närvarolistan
3. Val av ordförande för mötet
Monica Pettersson valdes till mötesordförande
4. Val av protokollförare för mötet
Till protokollförare valdes Lars Rune
5. Val av två justerare, som också ska vara rösträknare, att tillsammans med
ordföranden justera protokollet
Ulf Sörenson och Kerstin Fogelström valdes under denna punkt.
6. Fastställande av dagordning
Den utsända dagordningen godkändes
7. Styrelsens och revisorernas berättelse för år 2021
Styrelsens och revisorernas berättelse godkändes. Revisionsberättelsen
upplästes av revisorn Johan Salander. Godkändes och kan läggas till
handlingarna
8. Fastställande av balans- och resultaträkning för det gångna räkenskapsåret
Godkändes och kan läggas till handlingarna.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10.Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året
Jan Wigren från styrelsen berättade att verksamheten kommer att ske som
tidigare, museiverksamheten fortlöper enligt plan med akvarellkurser,
utställningar mm.Styrelsen hoppas också att utflykterna med m/f Elisabeth
kan tas upp igen. Styrelsen har också önskemål om att göra två bildspel. Ett
ska handla om Tristan. Här kan användas många av de diabilder som Roland
tagit och hans röst från de radioprogram han gjort om Tristan. Rolands
dagböcker kan också användas. Nästa bildspel ska handla om utställningen på
Waldemarsudde. Här har ju Anders Hanser fotograferat RS bilder som var
med. Många av bilderna framför allt de stora oljemålningarna kommer nog
aldrig att kunna samlas ihop igen till en ev ny utställning i framtiden. Anders
är villig att göra bildspelet.
Det stora problemet än så länge är finansiering av de två projekten .
Torbjörn berättade om den planerade resan i Sydatlanten som skjuts fram till
år 2023 och en ny bok om Tristans historia fram till idag. Ove Lindenås
rekommenderar ett besök på Ersta sjukhus där en stor oljemålning av RS
finns. Ulf Sörenson berättade om seglingar som Äventyrsresor planerar med
segelfartyget Constantia i juni. En resa har temat ”Konstnärernas skärgård”.
Den andra har naturtema. Båda varar tre dagar och besöker Roland Svensson
museet och Yttre Sillö. Mer information finns på Äventyrsresors hemsida.
11.Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Det förelåg inga framställningar från styrelsen och inga motioner hade
inkommit.
12.Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
Jeppe Wikström, sammankallande i valberedningen lämnade följande förslag.
Thomas Ehrner ordförande omval två år
Torbjörn Svensson vice ordförande omvald på två år 2021
Britt Fogelström styrelseledamot omval två år (museiansvarig)
Kerstin Fogelström styrelseledamot, omval två år (ekonomi)
Jan Wigren styrelseledamot omvald på två år 2021
Sven Hagströmer styrelseledamot nyval två år
Ingemar Hamskär styrelseledamot omvald på två år 2021 ( sekreterare)
Ulf Ragnerstam styrelsesuppleant omval ett år (webbsidan)
Lena Vretling styrelsesuppleant nyval ett år
Mötet valde enligt förslaget.
13.Val av revisorer och suppleanter
Jeppe Wikström lämnade följande förslag
Fredrik Fleetwood revisor omvald 2021
Johan Salander revisor omval två år
Kerstin Malmer revisorssuppleant nyval ett år
Mötet valde enligt förslaget

14.Val av valberedning
Jeppe Wikström sammankallade omval ett år,
Sven R Ohlsson nyval ett år
Mötet valde enligt förslaget
15.Årsavgiftens storlek
Nuvarande avgifter bibehålles
16.Eventuell fråga om stadeändring
Inga förslag förelåg
17.Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns
18.Årsmötet avslutas
Mötet avslutades
Ordföranden Monica Pettersson och revisorssuppleanten Ove Lindenås
avtackades med blommor.
Paus – kaffe/te och bulle.
Program: efter årsmötet, Johan Salander pratade och visade bilder om
” Från encyklopedi till internet och tillbaka”
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