Verksamhetsberättelse 2012
Styrelsen har under året bestått av Berndt Festin, ordf, Torbjörn Svensson, v ordf,
Anna Ter-Borch kassör, Lars Rune, sekr, Harry Rågvik, redaktör, Ulf Ragnerstam,
webmaster samt ledamöterna Gunnar Bengtsson, Sten Erickson, Göran Eriksson,
Britt Fogelström, Birgitta Nilsson, Jan Wigren och Ragnar Zedell.
Christer Nettelbladt har som arkivarie varit adjungerad i styrelsen under året.
Sällskapet har ca 300 medlemmar. Även i år har en viss omsättning av medlemsantalet
ägt rum, några har utgått och andra har tillkommit. Styrelsen har haft 6 protokollförda
sammanträden under året.

Under 2012 har följande aktiviteter genomförts
Årsmötet 15 januari
Årsmötet på Victory Hotel inleddes, sedan ordföranden Berndt Festin hälsat välkommen,
med en parentation till minne av den bortgångne medlemmen Anders Fröman.
Sällskapets förste ordförande, Göran Eriksson, berättade om hur engagerad Anders var
vid bildandet av Sällskapet och att han sedan under flera år varit dess arkivarie.
Hans insatser när det gäller insamling av material och katalogisering saknar motstycke.
Sällskapet står därför väl rustat inför framtiden med ett fullvärdigt arkiv att ösa ur.
Parentationen avslutades med en tyst minut.
PG Traung valdes till ordförande för mötet med ett konstaterande att den vackra
Trafalgarsalen som vanlig var fullsatt, vilket innebar ca 70 personers närvaro. Lars Rune
valdes till sekreterare. Efter årsmötesförhandlingarna berättade arkitekten Johan
Schmalensee om tankarna bakom skapandet av den intressanta museibyggnaden vid
Ramsmora Ångbåtsbrygga. Sällskapets arkivarie, Christer Nettelbladt, intygade att allt
material nu var på plats i arkivlokalen i Åkersberga, som han var mycket nöjd med.
Efter kaffepausen blev det dags för Sällskapets nyligen hemkomna Tristan da Cunha
resenärer med skepparen ombord, Torbjörn Svensson i spetsen, att berätta om sina

reseminnen. Det blev en lärorik och mycket underhållande avslutning på ett lyckat
årsmöte.
Båtmässan ”Allt för Sjön” i Älvsjö 2 - 11 mars
Sällskapet deltog liksom tidigare år i båtmässan med en utmärkt placering i
veteranbåtsavdelningen. Den inbjudande montern hade många besökare och
Christer Nettelbladt, som varit engagerad monteransvarig under flera år, kunde rapportera
om ett stort intresse från besökarnas sida. Detta år fördes för första gången statistik över
hur många personer som visat så stort intresse att de stannat och pratat med våra
funktionärer i mer än 5 minuter. Sammantaget gällde detta för över 300 personer!
Även biografin tilldrog sig fortsatt ett stort intresse med ca 50 beställningar.
Roland Svensson-utställning i Åkersberga Konsthall 2 juni – 12 augusti
Under våren fick Sällskapet en förfrågan från Konstföreningen i Österåker om en Roland
Svensson-utställning i Åkersberga Konsthall som föreningen driver. Jan Wigren och Per
Stjärnholm från sällskapet åtog sig att välja ut och hänga konstverken. Det blev en vacker
och välkomponerad utställning som invigdes av Österåkers kommunalråd för kultur,
Elisabeth Gunnars och Sällskapets ordförande Berndt Festin.
Medlemsresor till Gillöga 21 maj och 28 augusti
För första gången kunde Sällskapet denna sommar arrangera guidade medlemsresor till
Gillöga. Detta tack vare att Sällskapets medlemmar Lasse Johansson och Sune
Fogelström erbjudit sig att vara både båtförare och ciceroner. Lasse som har en egen bod
på Gillöga tillhörde Roland Svenssons närmaste vänkrets och Sunes farföräldrar var
nära grannar till Roland under hans tid i Ramsmora och uppskattade vänner till honom.
Programmet innehöll rundvandring på Gillöga, medhavd matsäckslunch på verandan till
Lasses bod, besök i utskärshamn på Stora Nassa och eftermiddagskaffe på Sprickopp i
Lilla Nassa. Deltagarna på resorna valde sedan att avsluta äventyret med en välsmakande
middag på Wikströms Fisk innan hemfärden med Cinderalla från Ångbåtsbryggan i
Ramsmora. Resorna blev så lyckade att Lasse och Sune ställer upp även kommande
sommar!
Roland Svensson Museet
Under året har ett intensivt arbete pågått med det blivande Roland Svensson Museet vid
Ramsmora Ångbåtsbrygga. Framför allt har det gällt att ansöka om medel till
byggnationen. Projektledaren Britt Fogelström har framgångsrikt bearbetat företrädare
för EU:s landsbygdsprogram UROSS, Värmdö kommun och Stockholms läns landstings
Skärgårdsprogram. Totalt har ca 1 miljon kr insamlats av de beräknade kostnaderna på
ca 1,3 mkr. Byggruppen bestående av Britt och Sune Fogelström, arkitekten Johan
Schmalensee och Berndt Festin har haft flera planeringsmöten under året. I början av
hösten gick en offertförfrågan ut till fem byggföretag i skärgården. Med ett av dessa
företag förs i skrivande stund detaljerade förhandlingar. Planeringen är inriktad på att

museet skall vara färdigbyggt under senhösten 2013 för att förhoppningsvis kunna
invigas på Rolands födelsedag söndagen den 19 januari 2014.
Höstmöte för medlemmarna med efterföljande auktion på Victory Hotel
11 november
Mötet i den välfyllda Trafalgarsalen inleddes med en redovisning av arbetet med det
kommande Roland Svensson Museet. Projektledaren Britt Fogelström berättade om
planeringsarbetet, finansieringen och den pågående upphandlingen. Arkitekten Johan
Schmalensee gav en beskrivning av vilka överväganden som varit viktiga när det gäller
utformningen av byggnaden.
Efter kaffepausen tog auktionsförrättaren PG Traung vid och genomförde auktionen av
de ca 30 Roland Svensson verken. Efter en lite trög start i budgivningen fick PG upp
ångan hos budgivarna och resultatet tangerade förväntningarna och kanske något därtill
med tanke på det kärva ekonomiska läget. Totalt inbringade auktionen ca 55 000. kr
varav ca 10 000 kr tillfaller föreningen.

