Verksamhetsberättelse 2013
Styrelsen har under året bestått av Berndt Festin, ordf, Torbjörn Svensson, v ordf,
Anna Ter-Borch kassör, Lars Rune, sekr, Harry Rågvik, redaktör, Christer Nettelbladt,
arkivarie och Ulf Ragnerstam, webmaster samt ledamöterna Sten Erickson, Göran
Eriksson, Britt Fogelström, Birgitta Nilsson, Jan Wigren och Ragnar Zedell.
Sällskapet har ca 320 medlemmar. Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden
under året.

Under 2013 har följande aktiviteter genomförts
Årsmötet 13 januari
Årsmötet på Victory Hotel inleddes med att ordföranden Berndt Festin hälsade
välkommen. Därefter valdes Per Göran Traung till ordförande vid stämman och Lars
Rune till sekreterare. PG kunde konstatera att Victoriasalen, som fr o m nu kommer att
vara den lokal där årsmötena hålls, var lika fullsatt som den tidigare Trafalgarsalen
brukade vara. Han gratulerade också sällskapets redaktionskommittétill en mycket
läsvärd årsskrift.
Ordförande och styrelse omvaldes. Enda förändringen var att den mångårige
styrelseledamoten, Gunnar Bengtsson, av åldersskäl tackade för sig.
I sitt tacktal till Gunnar överlämnade Berndt Festin blommor och framhöll att eftersom
Gunnar så generöst lovat att sällskapet även fortsättningsvis får ha sina årsmöten på
Victory Hotel på samma villkor som tidigare, behövs inte längre någon klubbmästare i
föreningen utan den styrelseplatsen kan i stället gå till föreningens arkivarie, Christer
Nettelbladt. Berndt tackade också PG Traung för det förnämliga ordförandeskapet som
alltid är lika uppskattat av stämmodeltagarna.
Efter årsmötesförhandlingarna och kaffepausen berättade regissören och filmaren, Bengt
Danneborn, till bilder om sitt spännande och intressanta arbete med en kommande film
om Tristan da Cunha och Roland Svensson.

Båtmässan "Allt för Sjön" i Älvsjö
Sällskapet deltog liksom tidigare år i båtmässan i början av mars med en utmärkt
placering i C-hallens 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 introducerades ett
lotteri i montern där priserna var två litografier av Roland. Genast kunde vi konstatera att
lotterna var ganska lättsålda och gav oss, förutom en vinst på några tusen kr, utmärkta
möjligheter att också berätta om vår verksamhet där museibygget på Möja stod i centrum.
Vi sålde också en del osignerade litos, brickor och vykort samt förmedlade försäljning av
biografin, som nu är i stort sett slutsåld så när som på ett hundratal ex.
Medlemsresorna till Gillöga
Sedan förra året arrangeras exklusivt för Roland Svenssons Vänner två dagsutflykter till
Gillöga per år — en i maj och en i augusti. Detta möjliggörs genom att Sällskapets
medlemmar på Möja, Lasse Johansson och Sune Fogelström, ställer upp som båtförare
och ciceroner. Det gör resorna unika på många sätt. Lasse Johansson öppnar sin bod på
ön för deltagarna och man besöker även den bod där Roland och Sven Barthel bodde när
de arbetade med boken Gillöga. Lasse och Sune känner också farvattnen som leder till
Rolands "hemliga" hamn innan det blir dags att besöka Lilla Nassa och Sunes bod på
Sprickopp. Dagen avrundas ofta också med middag på Wikströms Fisk i Ramsmora. Ett
sammanfattande ord som många deltagare brukar ta i sin mun efter denna utflyktsdag är:
Magisk!
Roland Svensson-utställning i konsthallen på Ljusterö torg
I oktober öppnades en Roland Svensson utställning i konsthallen på Ljusterö Torg
på initiativ av konstkännaren och Ljusteröbon Claes Moser. Jan Wigren i Sällskapet har
hängt ca 50 verk varav 10 original i form av teckningar och blandteknik samt 40
originallitografier. Utställningen beräknas pågå även en bit in på nästa år.
Roland Svensson Museet
Byggnationen av Roland Svensson Museet påbörjades under Möj abyggmästaren, Erik
Petterssons ledning, under tidig höst. På den vackra platsen vid Ramsmora
Ångbåtsbrygga lades bjälklaget under september. I november fick byggnaden tak — i god
tid före den första snön. Ännu återstår mycket inredningsarbete och installationer av olika
slag men styrelsen räknar med att en invigning av museet skall kunna ske under
försommaren nästa år!
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