PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET FÖR SONJA ÅKESSON SÄLLSKAPET
7 JULI 2018 I HAVDHEMS GAMLA SKOLA
Årsmötet inleddes med ett uppskattat sång- och diktprogram med Anna Döbling och Wesley
Koivumäki från Vamlingbo inför en publik på lite drygt 20 personer.
Därefter serverade Majbritt Jakobsson läckra smörgåsar och saffranspannkaka, varefter
årsmötesförhandlingarna vidtogs. Då deltog 13 personer, varav 11 röstberättigade. Två personer
hade även lämnat fullmakt för att rösta för styrelsens ansvarsfrihet, nämligen Mikael Holmberg och
Kristina Nedell till Peter Lihuvudh respektive Anki Vestberg.
§1

Mötet öppnades av sällskapets ordförande Christina Nilsson.

§2

Till mötesordförande valdes Anna Säve Söderbergh och till dess sekreterare Agneta Berg.

§3

Godkändes mötets behöriga utlysande.

§4

Till justerare tillika rösträknare valdes Peter Lihuvudh och Lars Ersson. I samband härmed
fastställdes röstlängden.

§5

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Christina Nilsson.

§6

Balansrapporten visade på ett litet underskott på 223 kronor. Föreningens behållning
2017-12-31 var 26.214,22 kronor. Sällskapet har svårt att hitta inkomstkällor och behöver
fler medlemmar.

§7

Revisionsberättelsen rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen, men för följande år
efterlystes en verksamhetsplan, som utgår från sällskapets målsättning utifrån stadgarna.

§8

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§9

Medlemsavgiften för 2019 beslutades vara oförändrad, 150 kronor.

§ 10

Hela styrelsen omvaldes för en period om 1 år.

§ 11

Till revisorer valdes Torsten Daun som ordinarie och Peter Lihuvudh som ersättare.

§ 12

Ingen valberedning tillsattes utan styrelsen fick det uppdraget som en tillfällig lösning.

§ 13

Verksamheter som planeras är:
Ett program om Elsa Grave och Sonja Åkesson av Teater Halland, som gett den
föreställningen i Stockholm tidigare. Den ska framföras 19 eller 20 november på
Länsteatern. Svenska Akademien har beviljat 35.000 kronor som stöd. Gunilla Forsén och
Björn Håkanson är initiativtagare.
En författarvägg på Almedalsbiblioteket kring Sonja Åkesson. Intresse från biblioteket finns,
men kravet är en god konstnärlig utformning. Rådgivande stöd från Region Gotlands
kulturavdelning genom deras konstansvariga handläggare har utlovats, men inga pengar från
någondera hållet. Återstår sponsoring. Kontakterna hittills har skötts av Agneta Berg. En
arbetsgrupp utsågs att arbeta vidare med frågan, där Anki Vestberg, som har en stor samling
av Sonjas tavlor, och Björn Håkansson ingår utöver Agneta Berg.

Uppkallande av gata eller plats i Visby efter Sonja Åkesson. Kontakter har tagits med
Region Gotland angående detta av Anna Säve Söderbergh och Gunilla Forsén. En
prioritering inom Regionen har varit att lyfta fram gotländska kvinnor, som är värda att
uppmärksamma, vilket passar in på vår önskan.
En jämförelse gjordes av Birgitta Lindeberg om en soluppvärmd bänk utomhus till minne av
staden Katrineholms poet, Ragnar Thoursie.
§ 14

Sällskapets fortlevnad diskuterades livligt. Det ringa medlemsantalet, 38 stycken betalande
2017 och 2016, den svaga ekonomin och en viss trötthet inom styrelsen togs upp som
argument för nedläggning. I den andra vågskålen ligger naturligtvis tron på värdet av Sonja
Åkessons författarskap och en önskan om att kunna stödja ett fortsatt och ökat intresse för
detta.
Mötesordföranden påminde om att en nedläggning av sällskapet förutsätter två på varandra
följande medlemsmöten, varav minst ett är årsmöte. En ytterligare förutsättning är att minst
två tredjedelar av närvarande medlemmar röstar för en nedläggning.
Vid omröstning röstade 8 personer för nedläggning och 3 personer mot.
Årsmötet beslöt för första gången om en nedläggning av sällskapet, men frågan ska tas upp
till en förnyad prövning på nästa årsmöte, då ett definitivt beslut eventuellt kan tas. Under
tiden ska styrelsen öka sina ansträngningar att värva nya medlemmar men också förbereda
en ordnad avveckling av verksamheten, om det blir nästa årsmötes beslut.

§ 15

Övriga frågor:
Tydligare och mer omfattande annonsering av våra evenemang efterlystes av Björn
Håkanson och två nya medlemmar, som han värvat under årsmötet.
Styrelsen åtog sig att se över marknadsföringen med avsikt att öka synligheten inom ramen
för våra ekonomiska resurser.

§ 16

Mötet avslutades av dess ordförande.
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Agneta Berg, sekr
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