
Hjalmar Bergman Samfundet 

Protokoll fört vid årsmöte Dalarö lördagen den 17 september 2011  

1. Årsmötet öppnades av Johan Hirschfeldt. 

2. Det utdelade förslaget till dagordning (bil 1) fastställdes. 

3. Till ordförande för årsmötet valdes Johan Hirschfeldt, Inger Hullberg utsågs att föra 

dagens protokoll. Till justeringsmän valdes Gunnar Nyberg och Lars Blomberg. 

4. Kallelse (bil 2)till årsmötet hade i brev gått ut till medlemmarna i slutet av augusti. 

Årsmötet konstaterades därmed vara behörigen utlyst. 

5. Den utdelade verksamhetsberättelsen (bil 3) upplästes och den likaledes utdelade 

ekonomiska redovisningen (bil 4) föredrogs och lades till handlingarna. 

6. Revisorernas berättelse (bil 5) föredrogs och lades till handlingarna. 

7. I enlighet med revisorernas förslag beslöt årsmötet att fastställa balans-och 

resultatrapporten. 

8. I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för 

2010/2011-års förvaltning. 

9. I enlighet med valberedningens förslag (bil 6) valdes till ordförande på 1 år Johan 

Hirschfeldt och till ledamöter av styrelsen på 2 år omval av Anders Clason, Peter 

Sjögren, Sten Wistrand, Peter Alsbjer, Clas Jackert, Johan Rosell och Sonja Svensson. 

Göran Everdahl nyinvaldes i styrelsen efter Magnus Florin som avsagt sig omval.Det 

skulle till protokollet antecknas att i styrelsen även ingår Kerstin Dahlbäck, Carl-Jan 

Granqvist, Inger Hullberg, Brita Molin och Åsa Mälhammar, detta genom val på 2 år 

vid fjolårets årsmöte. 

10. Till revisorer omvaldes Helge Hagberg och Lars Molin och som revisorssuppleanter 

Berit Grill och Göran Pehrson. 

11. Till valberedning valdes Stina Lyles och Agneta Ljung att efterträda Louise Drangel 

och Håkan Hagwall som avsagt sig uppdraget. Samfundet vill framföra ett tack till den 

avgående valberedningen för deras eminenta utförande av uppgiften. 

12. Årsmötet beslutade årsavgifterna till oförändrade 250 kr för enskild, för 

familjemedlem på samma adress 100 kr och för studerande 100 kr. Avgiften för 

ständigt medlemskap är 3000 kr enligt beslut på årsmötet 2010. 

13. Inga övriga frågor hade anmälts men kassaförvaltaren vädjade till medlemmarna att 

värva nya medlemmar. Johan Hirschfeldt informerade om att Brev III beräknas 

utkomma i april 2012 och att Samfundet räknar med att arrangera en programpunkt i 

samband därmed. I december kommer medlemmarna att inbjudas till en filmserie  

på Svenska Filminstitutet med gamla Bergman-klassiker – exakt program har ännu ej 

fastställts – och till våren planerar vi en kväll med  televiserade 

Bergmanföreställningar.  

13-15 april äger Bokmässan i Örebro rum på Conventum och i ABF-regi. 

 



 

14. Årsmötet avslutades. 

 

  

 

 

 

 

Örebro som ovan 

 

…………………………………………………. / Inger Hullberg , vid protokollet 

 

 

Justeras: 

 

……………………………………………………………………………/ Gunnar Nyberg 

 

 

……………………………………………………………………………/ Lars Blomberg 


