
 

Hjalmar Bergman Samfundet 

 

Protokoll från årsmötet den 17 mars 2015 på ABF, Sveavägen 41, Stockholm 

 

1. Ordföranden Peter A. Sjögren öppnade mötet. 

2. Till ordförande för mötet valdes Peter A. Sjögren. 

3. Till mötessekreterare valdes Inger Hullberg. 

4. Att mötet blivit i behörig ordning utlyst konstaterades. 

5. Att justera mötets protokoll utsågs Conny Svensson och Ingar Beckman Hirschfeldt. 

6. Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen för perioden 2013-07-01–2014-12-31 (bil. 2) 

och kassaförvaltaren Clas Jackert presenterade den ekonomiska redovisningen (bil. 3). 

7. Revisorernas berättelse (bil. 4) lästes upp av Clas Thor. Revisorerna rekommenderade 

styrelsen att förvissa sig om att brevutgivningsprojektet även i ekonomiskt avseende är helt 

avslutat och att förlaget Bonniers inte har några innestående fordringar på samfundet samt 

att inventera boklagret i Årsta , ta upp det som en ekonomisk tillgång och undersöka om det 

kan ge några ytterligare ekonomiska intäkter. 

8. Resultat-och balansräkningen samt resultatdispositionen godkändes och lades till 

handlingarna. 

9. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden. 

10. Årsmötet antog valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av nio ledamöter. 

11. Valberedningens förslag presenterades av dess sammankallande Johan Hirschfeldt varefter 

årsmötet gick till val. Till ordförande omvaldes Peter A. Sjögren. 

12. Kerstin Dahlbäck, Clas Jackert och Åsa Mälhammar lämnar styrelsen. Som ny ledamot valdes 

Gunnel Grundberg på två år, omval av Inger Hullberg och Lasse Zilliacus likaledes på två år. 

Kvarstår ett år efter val 2013 gör Dixie Ericson, Jan Holmquist, Arne Johnsson, Sonja Svensson 

och Sten Wistrand . 

13. Johan Hirschfeldt och Agneta Ljung omvaldes som valberedning. 

14. Till revisorer omvaldes Clas Thor och Dan Danielsson. 

15. Ingar Beckman Hirschfeldt och Anita Danielsson utsågs till revisorssuppleanter. 

16. Medlemsavgifterna för nästkommande år (2016) förblir oförändrade: 300 kr för enskild 

medlem, 100 kr för familjemedlem boende på samma adress samt 3000 kr för ständigt 

medlemskap. 

17. Inga propositioner fanns. 

18. Inga motioner hade inkommit. 

19. Övriga ärenden. Ordföranden nämnde kommande aktiviteter som Berlinresa i september, 

förberedande Berlinprogram i maj, program kring Karl XII och Hjalmar Bergman av 

filmvetaren Tommy Gustavsson på senhösten samt att Farmor och Vår Herre har premiär på 

Stadsteatern 9/10 och vi försöker ordna en gruppbokning dit. Johan Hirschfeldt påminde om 

industridesignern Jan Landqvist som gör författarporträttbokstöd och styrelsen lovade att 

undersöka detta igen. 



Styrelsen föreslås skriftligen kontakta Örebro kommun med ett önskemål om att en 

inventering av Hjalmar Bergmans bibliotek (nu på Hjalmar Bergman–museet i Wadköping och 

i Stadsbibliotekets magasin) sker samt att hela biblioteket får en enda permanent placering 

på Örebro universitetsbibliotek. 

20. Mötet avslutades med att ordföranden avtackade Kerstin Dahlbäck för hennes över 40-åriga 

insats som styrelseledamot i Samfundet genom att offentliggöra att hon kallats till 

hedersledamot av samfundet, vilket bekräftades med ett inramat diplom (bil.5). Hon 

förärades också en flaska champagne och ett fång tulpaner. 

Avgående skattmästaren Clas Jackert avtackades för sin insats med vin och blommor. 

Därefter avslutades årsmötet och kvällens övriga program kunde ta sin början: ett rikt 

illustrerat föredrag av författarna Astrid Lindén och Clas Thor, utgående från deras bok 

”Författarna och staden. Örebro 750 år i litteraturen. 

 

 

 

 

Stockholm den 17 mars 2015 

 

 

 

Inger Hullberg, sekr                                               Peter A. Sjögren, ordförande 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Conny Svensson                                        Ingar Beckman Hirschfeldt  

      

   

 


