Sonja Åkesson Sällskapet
Protokoll från årsmötet 30 juni 2007
i Sonjas Park i Havdhem, Gotland

Närvarande 15 medlemmar samt fyra tillträdande medlemmar Se bilagd närvarolista!
§1

Mötet öppnades kl 14.20 av ordföranden Gun Qvarzell.

§2

Barbro Ejendal valdes till mötesordförande och Marianne Pettersson till
sekreterare

§3

Till justerare och tillika rösträknare valdes Kerstin Franzén och Anna SäveSöderberg

§4

Röstlängden fastställdes enligt närvarolistan

§5

Mötet ansågs behörigt utlyst

§6

Mötesordföranden föredrog verksamhetsberättelsen, som godkändes och lades
till handlingarna.
På uppdrag av kassaförvaltaren gick Stig Jernberg igenom den ekonomiska
redovisningen . Behållningen är pg , bank samt i handkassan kronor,
tillsammans kronor.

§7

Mötessekreteraren läste upp revisorernas berättelse

§8

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

§9

Anki Westberg genomförde valberedningens förslag till styrelse:
Ordförande Gun Qvarzell omvaldes på ett år
Ledamöter

Heidi von Born
Barbro Ejendal
Stig Jernberg
Marianne Pettersson

omval på två år
”
”
”

Karin Wiklund
Lena Bellander
Christer Lundin
Mikael Holmberg

ett år kvar
”
”
”

Omval av revisorerna Doris Westerberg och Kai Lervik på ett år.
Revisorssuppleant på ett år Vera Pärli, nyval.
§10

Valberdning Anki Westberg och Lisa Stenberg-Lundin omval,
Anna Säve-Söderberg nyval.
Sammankallande är Anki Westberg

Sonja Åkesson Sällskapet
§11

Medlemsavgiften fastställdes till 150 kronor för enskild och 200 kronor för
familj. 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 börjar med Världens
längsta bokbord på Drottninggatan den 19 augusti.
I Bokmässan i Göteborg den 27-30 september deltar Sällskapet på Sveriges
Författarförbunds scen.
10-11 oktober deltar Sällskapet med ett program om Sonja Till sjöss med
tidskriften VI.
Lördag den 27 oktober deltar Sällskapet i en seminariedag på ABF, Sveavägen
40 i Stockholm.
Vidare kommer en utställning av Sonjas Collage att erbjudas biblioteken.
Mirja Burlin turnerar med Sonjas ansikte.
Babben Larsson kommer att turnera med ett program med Sonjas lyrik.
Framhöll webmastern att alla evenemang fortlöpande annonseras på hemsidan
www.sonjaakesson.se

§14

Fastställdes i denna andra omgång stadgeändring av § 12 och antog årsmötet
följande ändring:

§15

Övriga frågor
Sekreteraren skickade runt en lista för e-postadresser.

§16

Mötet avslutades kl 14.50.

Marianne Pettersson
Sekreterare

Barbro Ejendal
mötesordförande

Kerstin Franzén
Justerare

Anna Säve-Söderberg
justerare

