Hjalmar Bergman Samfundet
Protokoll från Årsmötet den 19 september 2012 , Östermalms föreningsråd i Fältöversten,
Stockholm.

1. Ordförande Johan Hirschfeldt hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsmötet.
2. Dagordningen (bil.1) godkändes.
3. Till ordförande för årsmötet valdes Johan Hirschfeldt, till sekreterare utsågs Inger
Hullberg och att justera årsmötesprotokollet valdes Conny Svensson och Lars
Blomberg.
4. Årsmötet konstaterades vara behörigen utlyst.
5. Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen (bil.2) och gjorde en utvikning från den
där han informerade mötet om komplikationer som uppstått i samband med Sverker
Eks utgivning av Hjalmar Bergman-brev på nätet. Kassaförvaltaren Clas Jackert
presenterade den ekonomiska redovisningen (bil.3).
6. Revisorernas berättelse (bil.4) upplästes liksom den bifogade kommentaren.
Ordföranden bemötte revisorernas kommentar med förklaringar och föreslog att
Kommentarer till revisionsberättelsen (bil. 5) läggs till handlingarna utan vidare
åtgärd. Diskussion följde. Årsmötet beslutade att lägga Kommentaren till handlingarna
utan ytterligare åtgärd.
7. Årsmötet gav styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-12.
8. Verksamhetsberättelsen godkändes och balans- och resultatberäkningen ( bil.6)
fastställdes.
9. Valberedningens förslag upplästes av Johan Hirschfeldt varefter årsmötet gick till val.
Till ordförande på ett år valdes Johan Hirschfeldt. Kerstin Dahlbäck, Inger Hullberg,
Åsa Mälhammar samt Brita Molin omvaldes på två år. Anders Clason, Peter Sjögren,
Sonja Svensson, Clas Jackert, Johan Rosell, Peter Alsbjer, Sten Wistrand och Göran
Everdahl som valdes förra året kvarstår i styrelsen.
10. Till revisorer valdes Bengt Bäckman och Clas Thor sedan Helge Hagberg och Lars
Molin undanbett sig omval. Som suppleant valdes Berit Grill.
11. Till valberedning utsågs Signe Westin och Agneta Ljung.
12. Medlemsavgifterna är oförändrade 250 kronor för enskild medlem, 100 kronor för
anhörig boende på samma adress samt studerande, 3000 kronor för ständigt
medlemskap.
13. Ett omarbetat förslag till stadgar (bil.7) presenterades årsmötet och antogs vid en
första läsning. Lars Blomberg reserverade sig mot beslutet avseende flyttandet av
årsmötet från Hjalmar Bergmans födelsedag.
14. Inga övriga frågor anmäldes varför årsmötet kunde avslutas.
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