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Protokoll fört vid Jussi Björlingsällskapets årsmöte den 3 februari 2018
kl. 13 på Kaplansbacken i Stockholm.
Närvarande: 40 medlemmar, som skrev på anmälningslista vid ankomst.
Deltagarna bjöds på kaffe med Jussi Björlingbakelse.
Före årsmötet framförde Lars Tibell med Anders Wadenberg vid pianot under
stort bifall ett utsökt romansprogram.
§ 1 Mötets öppnande och behöriga utlysning.
Sällskapets ordförande Bengt Krantz öppnade mötet.
Det beslöts att mötet blivit utlyst i behörig ordning.
§ 2 Val av årsmötets ordförande och sekreterare.
Till mötets ordförande valdes Bengt Krantz och till mötets
sekreterare valdes Stefan Olmårs.
§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden
justera årsmötesprotokollet.
Robert Grundin och Gunnel Welinder valdes till justerare.
Beslöts att närvarolistan utgör röstlängd.
§ 4 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen hade utsänts till medlemmarna.
Mötet beslöt godkänna dagordningen.
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och
balansräkning.
Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning hade utsänts till
medlemmarna.
På sekreteraren Stefan Olmårs fråga, om verksamhetsberättelsen behövde läsas
upp, blev svaret nekande från årsmötet.
Kassören Per Bäckström redogjorde med hjälp av datafiler och projektor för
Sällskapets ekonomi. Resultatet för 2017 blev ett underskott på 1.057 kr.
Detta var 18.451 kr sämre resultat än budgeterat för 2017.
Inga frågor ställdes.
§ 6 Revisionsberättelse för 2017.
I revisorernas frånvaro läste Bengt Krantz upp revisionsberättelsen, som
avslutades med att revisorerna föreslog årsmötet att fastställa bokslutet och ge
styrelsen ansvarsfrihet för 2017.
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§ 7 Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse.
Årsmötet beslöt fastställa bokslut och verksamhetsberättelse för 2017.
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.
§ 9 Fastställande av budget för 2018 och medlemsavgift för 2019.
Per Bäckström redogjorde för förslaget till budget för 2018 med ett budgeterat
överskott på 3.495 kr.
Per Bäckström besvarade frågor och därefter godkändes budgeten för 2018.
På styrelsens förslag fastställdes medlemsavgifterna för 2019 till
oförändrade avgifter:
250 kr för enskild medlem med nyhetsbrev per e-post
300 kr för enskild medlem med nyhetsbrev med posten
300 kr för familj med nyhetsbrev per e-post
350 kr för familj med nyhetsbrev med posten
§ 10 Fastställande av datum och plats för årsmötet 2019.
På styrelsens förslag beslöts att årsmötet 2019 hålls lördagen den 2/2 kl. 13
på Jussi Björlingmuseet i Borlänge.
§ 11 Val av styrelse: fastställande av antalet ledamöter.
Val av sekreterare, kassör och ledamöter.
På valberedningens förslag beslöts antalet ledamöter till 9.
På valberedningens förslag valdes följande styrelse:
Bengt Krantz är sedan tidigare omvald till ordförande i 2 år
Per Bäckström omvaldes till kassör i 1 år
Stefan Olmårs omvaldes till sekreterare på två år.
Göran Forsling omvaldes som ledamot i 1 år
Harald Henrysson omvaldes som ledamot i 1 år
Hans Thunström omvaldes som ledamot i 1 år
Berit Sjögren omvaldes som ledamot i 1 år
Lars Tibell omvaldes som ledamot i 1 år.
Annicka Englund omvaldes som ledamot i 1 år
På valberedningens förslag omvaldes revisorerna Jan Roström och
Lars Furborg på 1 år.
§ 13 Val av valberedning, varav en sammankallande.
Till valberedning omvaldes Lars Möller, Harold Löwing och
Fredrik Sturesson Högberg. Harold Löwing utsågs till sammankallande.
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§14 Jussi Björlingsällskapets pris.
Bengt Krantz redogjorde för att styrelsen inte utsett någon pristagare för 2018.
Tanken är att inte binda sig för att utse en pristagare varje år utan kanske
snarare vartannat år. Man får då mer tid att utse pristagare och plats för
utdelandet. Det behövs, eftersom Skansen avslutat samarbetet med Jussi
Björlingsällskapet och de årliga konserterna på Solliden. En förhoppning
finns också att kunna höja prissumman om man samlar på sig pengar till
ett pris vartannat år. Flera av stämmodeltagarna uttalade sitt stöd för tanken.
Flera förslag på ny plats i Stockholm för utdelandet nämndes av deltagare
på årsmötet. Styrelsen redogjorde för den knapphändiga motivering, som
Skansen givit för att upphöra med samarbetet och den urvattning som Skansen
drivit fram av konserten genom åren.
§ 15 Hedersmedlemmar.
Inga nya hedersmedlemmar har utsetts av styrelsen.
Flera namnförslag framfördes av stämmodeltagare. Kjell Olsson klargjorde att
det enligt stadgarna är styrelsen och inte årsmötet som utser hedersledamöter.
§ 16 Övriga frågor.
Inga övriga frågor fanns anmälda.
Gunnel Welinder avslutade övriga frågor med att tacka styrelsen och dem som
hjälper till på mötena på Kaplansbacken för ett fint arbete 2017.
§ 17 Mötets avslutande.
Bengt Krantz avslutade mötet.
Sekreterare:…………………………… Ordförande:……………………….
Stefan Olmårs
Bengt Krantz
Justerare; ……………………………..
Robert Grundin
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