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Protokoll från Årsmötet den 21 september 2013 på Universitetsbiblioteket i Örebro.  

 

1. Årsmötet öppnades av Samfundets ordförande Johan Hirschfeldt. 

2. Dagordningen (bil.1) upplästes och godkändes. 

3. Till ordförande för årsmötet valdes Johan Hirschfeldt, till sekreterare Inger Hullberg 

och att justera årsmötesprotokollet valdes Erland Bohlin och Inger Öhman. 

4. Kallelse (bil.2) till årsmötet hade i brev gått ut till medlemmarna den 2 september. 

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.  Ordförande läste i revisor Clas Thors frånvaro upp revisorsberättelsen (bil.5) och 

vädjade till årsmötet att acceptera berättelsen trots att den utförts av Clas Thor 

ensam. 

7. I enlighet med revisorns förslag beslutade årsmötet att fastställa balans-och 

resultatrapporten och att godkänna verksamhetsberättelsen. 

8. Årsmötet gav styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012-13. 

9. Valberedningens förslag upplästes av Agneta Ljung varefter årsmötet gick till val. Då 

Johan Hirschfeldt avsagt sig omval, valdes Peter A. Sjögren till ordförande för 

kommande verksamhetsperiod (ett och ett halvt år). Som ledamöter i styrelsen 

omvaldes på två år Clas Jackert, Sonja Svensson och Sten Wistrand; Dixie Ericson, Jan 

Holmquist och Arne Johnssson valdes likaledes på två år. Kvarstår i styrelsen efter val 

på två år förra året gör Kerstin Dahlbäck, Inger Hullberg och Åsa Mälhammar. Lasse 

Zilliacus ersätter genom fyllnadsval Brita Molin som valt att lämna styrelsen under 

pågående mandatperiod. 

10. Till revisorer valdes Dan Danielsson och Clas Thor. 

11. Till valberedning utsågs Johan Hirschfeldt och Agneta Ljung. 

12. Det förslag till stadgeändring (bil.6) som årsmötet 2012 antog vid en första läsning 

godtogs nu vid en andra läsning. På förslag från Gunilla Hammarland ersattes dock 

uttrycket justeringsman i texten med justerare. Därmed har stadgarna från 1958 då 

Samfundet stiftades ersatts och samfundets verksamhetsår kommer hädanefter att 

följa kalenderåret. 



13. Medlemsavgifterna för innevarande verksamhetsår nu förlängt med sex månader 

(2013-07-01 – 2014-12-31) fastslogs till 300 kronor för enskild medlem, 3000 för 

ständigt medlemskap , 100 kr för boende på samma adress samt 100 kr för 

studerande.  

14.    Ingen direkt övrig fråga anmäldes men Johan Hirschfeldt pekade på behovet av att 

diskutera medlems- och rekryteringsfrågor och det viktiga arbetet med att försöka nå 

ut till nya och yngre medlemmar. Brevboksutgivningen närmar sig sin fullbordan och 

därmed gäller det kanske för samfundet att finna nya sätt att sprida kunskap och 

intresse om Hjalmar Bergman och hans författarskap. 

15. Ordförande avslutade årsmötet genom att rikta några uppskattande ord till styrelsen 

och mötesdeltagarna om sina år som Hjalmar Bergman Samfundets ordförande. 

Han avtackades i sin tur med blommor och present för det värdefulla och fruktbara 

arbete han utfört. 

 

Örebro den 21 september 2013 

 

 

 

Johan Hirschfeldt                                                   Inger Hullberg 

 

 

Justerare: 

 

Erland Bohlin                                                          Inger Öhman 


