Sonja Åkesson Sällskapet

Protokoll årsmöte 04-07-03
Plats Sonjas park i Havdhem
Tid 14.50 – 16.25

Närvarande se bilagd röstlängd
§1

Ordföranden Gun Qvarzell öppnade mötet

§2

Oscar Pettersson valdes till mötesordförande och Marianne Pettersson till
sekreterare

§3

Dagordningen fastställdes. Övriga frågor anmäldes

§4

Mötet förklarades behörigen utlyst genom brevförsändelse den 5 maj 2004

§5

Till protokollförare och tillika rösträknare valdes Stig Jernberg och Christer
Lundin

§6

Röstlängden ropades upp av sekreteraren

§7

Verksamhetsberättelsen godkändes.
Christer Lundin, kassaförvaltare, gick igenom bokslutet som godkändes

§8

Bo Holm föredrog revisorernas berättelse

§9

Christer Lundin redovisade resultat- och balansräkningen samt redovisade att
årets vinst införlivats.

§10

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

§11

Medlemsavgiften fastställdes till nuvarande 100 kr/ 150 kr för familj.
Underströks dock att utskick är kostsamma och styrelsen önskar att alla
medlemmar med e-postadress meddelar detta till sekreteraren
(marianne.pe@swipnet.se)

§12

Arvode till styrelse och revisorer utgörs av faktiska kostnader för att delta i
styrelsemöten och årsmötet. Kassaförvaltaren meddelade att summan hittills rört
sig kring 5.000 kr för verksamhetsåret

§13

Valnämnden föreslog att ordföranden alternerar vartannat år mellan Gotland och
fastlandet och föreslog Lena Bellander som ordföranden. Medlemmarna
avvisade förslaget om alternerande ordföranden och föreslog att Gun Qvarzell
kvarstår som ordförande för 2004.
Val med handuppräckning och Gun Qvarzell vann med en majoritet av rösterna.

§14

Övriga styrelseledamöter att väljas för två år var Lena Bellander, Eva Lilja och
Christer Lundin, samtliga omval

§15

Till revisorer valdes Bosse Holm (omval) och Eva Otte (nyval)
Kerstin Wessely omvaldes som revisorssuppleant

§16

Till valberedningen valdes Oscar Pettersson (sammankallande), Anki Westberg
och Marianne Pettersson

§17
*

Övriga frågor
Annika Holm i valberedningen föreslog att Sällskapet utser en hedersledamot,
Jarl Hammarberg. Årsmötet biföll förslaget.
Beslöts att styrelsen skall hjälpa Ingrid Thunegard att söka resebidrag ur
Gotlandsfonden för intervjuer med personer som känt Sonja Åkesson.
Underströks att intervjuerna brådskar.
Gun Qvarzell påminde om att tidskriften PARNASS behöver fler
prenumeranter. Hon föreslog också att Sällskapet tar en prenumeration till
specialpriset 190 kr till arkivet i Hemse vilket beslutades.
Vidare beslöts att Sällskapets inbetalningskort omformas av den nya styrelsen så
att en ev. prenumeration av Parnass kan erbjudas medlemmarna.
Beslöts att en sammanfattning av programmet och årsmötet skickas till
Gotlandstidningarna.
Avtackades Jarl Hammarberg för sina mångåriga insatser i styrelsen.
Påmindes om att den nya litterära skylten för Sonja Åkesson hade invigts som
avslutning på det inledande litterära programmet. Ordföranden underströk att
Sonja Åkesson är en av de få författare att ha två litterära skyltar. Den andra
finns på Drottninggatan 83A i Stockholm.

*
*

*
*
*

§18

Ordföranden Oscar Pettersson avslutade mötet med ett tack till de närvarande.

Solna i juli 2004

Marianne Pettersson, sekr

Oscar Pettersson, ordf

Stig Jernberg, justerare

Christer Lundin, justerare

