Sonja Åkesson Sällskapet
Protokoll från årsmötet 2 juli 2005
i Sonjas Park i Havdhem, Gotland
Närvarande 24 medlemmar samt två tillträdande medlemmar Se bilagd närvarolista!
§1

Mötet öppnades kl 14.40 av ordföranden Gun Qvarzell.

§2

Barbro Ejendal valdes till mötesordförande och Marianne Pettersson till
sekreterare

§3

Till justerare och tillika rösträknare valdes Gunilla Boethius och Gunilla Forsén

§4

Röstlängden fastställdes enligt närvarolistan

§5

Mötet ansågs behörigt utlyst

§6

Mötesordföranden föredrog verksamhetsberättelsen, som godkändes och lades
till handlingarna. Revisorn Bosse Holm gick igenom den ekonomiska
redovisningen i kassörens frånvaro. Behållningen är pg 17.995.62 samt i kassan
155 kronor, tillsammans 18.150.62 kronor.

§7

Revisorn Bosse Holm läste upp revisorernas berättelse

§8

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

§9

Marianne Pettersson genomförde valberedningens förslag till styrelse:
Ordförande Gun Qvarzell omvaldes på ett år
Ledamöter Heidi von Born
omval på två år
Barbro Ejendal
”
Stig Jernberg
”
Marianne Pettersson
”
Karin Wiklund

fyllnadsval på ett år för Eva Lilja

Lena Bellander
Christer Lundin

ett år kvar
”

Revisorer på ett år
Revisorssuppleant på ett år

omval Bosse Holm och Eva Otto
omval Kerstin Wessly

§10

Valberdning Anki Westberg och Marianne Pettersson omval
Gunilla Forsén (sammankallande) nyval

§11

Medlemsavgiften fastställdes till 125 kronor pga höjda portopriser. Samtidigt
efterlystes e-postadresser att sändas till sekreteraren marianne.pe@swipnet.se

§12

Inga motioner hade inkommit

§13

Gun Qvarzell gick igenom den framtida planeringen som bl a innebär
deltagande i bokmässorna i Göteborg och Örebro; program med Gunnar

Sonja Åkesson Sällskapet
Edander; jubileum med anledning av Sonja Åkesson 80 år den 19 april 2006 i
samarbete med Riksutställningar med collage av Sonja; insamling av berättelser
om Sonja
§14

Diskuterades stadgeändring av § 12 och antog årsmötet följande ändring:
Beslut om upplösning av Sällskapet fattas vid årsmötet. Om föreningen upplöses
skall arkivalier placeras i Sonja Åkessons arkivsamling på hemse bibliotek,
Gotland. Sällskapets ekonomiska tillgångar ska tillfalla Hemse bibliotek,
Gotland för bevarande av Sonja Åkessons arkiv.
Beslut tas vid nästa årsmöte. Påpekades att Hemse biblioteks material finns på
hemsidan www.sonjaakesson.se. Underströks att hemse bibliotek har kopior av
allt Åkesson-material vid Kvinnohistoriska samlingarna i Göteborgs
universitetsbibliotek

§15

Övriga frågor
Gunilla Forsén rosade Babben Larssons framförande av Sonjas dikter och
föreslog att styrelsen tar kontakt med henne inför jubileet nästa år.

§16

Mötet avslutades kl 15.09

Marianne Pettersson
Sekreterare

Barbro Ejendal
mötesordförande

Gunilla Boethius
Justerare

Gunilla Forsén
justerare

