
 Hjalmar Bergman Samfundet  

 

Protokoll från årsmötet den 7 mars 2016 på ABF, Sveavägen 41, Stockholm 

 

1. Ordföranden Peter A. Sjögren öppnade mötet. 

2. Till mötesordförande valdes Peter A. Sjögren. 

3. Till mötessekreterare valdes Inger Hullberg. 

4. Att mötet blivit i behörig ordning utlyst konstaterades. 

5. Dagordningen (bil 1) fastställdes. 

6. Att jämte mötesordförande justera mötets protokoll utsågs Brita Molin och Pär Bäckman. 

7. Ordföranden läste upp berättelsen för verksamhetsåret 2015-01-01 – 2015-12-31(bil 2)och  

adjungerade kassaförvaltaren Clas Jackert presenterade den ekonomiska rapporten (bil 3). 

8. Revisorernas berättelse (bil 4) upplästes av ordföranden. 

9. Resultat-och balansräkningen samt resultatsdispositionen godkändes och lades till 

handlingarna. 

10. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

11. Årsmötet antog valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 11 ledamöter. 

12. Till ny ordförande efter Peter A. Sjögren som undanbett sig omval valde årsmötet Ingar 

Beckman Hirschfeldt.  

13. Valberedningens övriga förslag presenterades av dess sammankallande Johan Hirschfeldt 

varefter årsmötet gick till val. Sonja Svensson och Dixie Ericson lämnar styrelsen. Som nya 

ledamöter valdes Pär Bäckman och Clas Jackert på två år samt Börje Rosmark och Anna 

Wolodarski på ett år, omval av Jan Holmquist, Arne Johnsson och Sten Wistrand på två år. 

Kvarstår ett år efter val 2015 gör Gunnel Grundberg, Inger Hullberg och Lasse Zilliacus. 

14.  Peter A. Sjögren och Brita Molin valdes till valberedning med Peter A. Sjögren som 

sammankallande, sedan ordföranden riktat sitt tack till avgående Johan Hirschfeldt och 

Agneta Ljung för gott arbete med valberedningen under två respektive tre 

verksamhetsperioder. 

15. Till revisorer valdes Inger Öhman och omvaldes Dan Danielsson . 

16. Till revisorssuppleant omvaldes Anita Danielsson. 

17. Medlemsavgifterna för nästkommande år (2017) förblir oförändrade: 300 kr för enskild 

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

medlemskap. 

18. Inga propositioner fanns. 

19. Inga motioner hade inkommit. 

20. Övriga ärenden. a)En förfrågan från Clas Thor angående en kommande sommarutställning i 

Karlslund hänskjöts till styrelsen att behandla. b) Mötet rekommenderar att e-post används så 

långt det är möjligt i kontakten med medlemmarna och att kallelse till årsmöte ej utgör något 

undantag. c) Lars Molin tog tillfället i akt och framförde ett stort tack till Peter A. Sjögren för hans 

ledning av Samfundet. 



21. Ordförande avslutade mötet och därefter var det styrelsens tur att med blommor och gåva 

framföra sitt varma tack för hans förtjänstfulla insatser för Hjalmar Bergman Samfundet under 

sina två och ett halvt år som ordföranden.  

Kvällen avslutades med att tonsättaren Alfred Jimenez berättade om sitt arbete med att skapa      

och uppföra kammaroperan Clownen Jac. 

 

 

 

 

 

 Stockholm den 7 mars 2016 

 

 

 

 Inger Hullberg, sekreterare                                            Peter A. Sjögren, ordförande 

 

 

Justeras: 

 

 

Brita Molin                                                                         Pär Bäckman 


