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Protokoll fört vid Jussi Björlingsällskapets årsmöte den 2 februari 2019 

kl. 13 på Jussi Björlingmuseet i Borlänge. 

 

Innan mötet gick vi till Jussi Björlingstatyn för att höra den sjunga 3 sånger. 

På grund av tekniskt fel fick detta skjutas upp. 

Närvarande: 17 medlemmar, som skrev på anmälningslista vid ankomst. 

Deltagarna bjöds på kaffe med Jussi Björlingbakelse. Före årsmötet 

 berättade förre Stadsarkitekten Arne Ludvigsson och Kulturchefen, 

Patric Hammar, om de planer som finns att det av Borlänge kommun nyligen 

inköpta Hotell Galaxen kan göras om och utvidgas till ett Kulturhus. Där kan 

bl a Jussi Björlingmuseet, en konsertsal och ett bibliotek inrymmas. Som mål 

angavs att det skulle kunna bli klart under år 2022 eller 2023. 

Kl 14 var de tekniska problemen åtgärdade och vi kunde på plats höra Jussis 

staty sjunga ”Kung Heimer och Aslög”, ”Beethovens lovsång” och ”Sverige”. 

 

                 § 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. 

 Fredrik Sturesson 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 muntligt för Sällskapets ekonomi. 

Resultatet för 2018 blev ett underskott på 10.439 kr. 

Detta var 14.335 kr sämre resultat än budgeterat för 2018. 

Inga frågor ställdes.  
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                § 6 Revisionsberättelse för 2018. 

Per Bäckström berättade att han fått revisorernas berättelse, som avslutades 

med att revisorerna föreslog årsmötet att fastställa bokslutet och ge styrelsen 

ansvarsfrihet för 2018. 

  

                § 7 Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse. 

Årsmötet beslöt fastställa bokslut och verksamhetsberättelse för 2018. 

 

                § 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018. 

 

                § 9 Fastställande av budget för 2019 och medlemsavgift för 2020. 

Per Bäckström redogjorde för förslaget till budget för 2019 med ett budgeterat 

underskott på 889 kr. 

Per Bäckström besvarade frågor och därefter godkändes budgeten för 2019. 

På Kjell Olssons förslag fastställdes medlemsavgifterna för 2020 till: 

275 kr för enskild medlem med nyhetsbrev per e-post 

325 kr för enskild medlem med nyhetsbrev med posten 

325 kr för familj med nyhetsbrev per e-post 

375 kr för familj med nyhetsbrev med posten 

 

               § 10 Fastställande av datum och plats för årsmötet 2020. 

På styrelsens förslag beslöts att årsmötet 2020 hålls lördagen  den 1/2 kl. 13 

 i Stockholm. 

 

               § 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  omvaldes till ordförande i 2 år 

Per Bäckström omvaldes till kassör i 1 år 

Stefan Olmårs var redan tidigare vald 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 revisor Jan Roström och  

nyvaldes Harold Löwing på 1 år. 
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               § 13 Val av valberedning, varav en sammankallande. 

Till valberedning omvaldes Lars Möller, Harold Löwing och    

 Fredrik Sturesson. Fredrik Sturesson utsågs till sammankallande.              

 

               §14 Jussi Björlingsällskapets pris. 

Bengt Krantz redogjorde för att styrelsen utsett unge tenoren Per Lindström 

till Jussi Björlingsällskapets pristagare för 2019. Bengt Krantz läste upp 

den av honom på sedvanligt, utmärkt sätt formulerade motiveringen för att ge 

Per Lindström priset. Han läste även upp den kortform av motiveringen, som 

graveras in på den kristallvas, som överlämnas till pristagaren. Överlämnandet 

av priset sker vid konserten i Voxna kyrka den 8 juli 2019, där Per Lindström 

är en av sångarna. Med stöd av sponsorerna Borlänge Kommun och Stefan 

Sundh räknar styrelsen med att prissumman är 60.000kr. 

 

                  § 15 Hedersmedlemmar. 

Inga nya hedersmedlemmar har utsetts av styrelsen.  

Skriftligt förslag har inkommit, men har ej beslutat stödjas av styrelsen. 

Under årsmötet framkom ytterligare förslag, som styrelsen tar till sig. 

 

                         § 16 Övriga frågor. 

Lars Sjögren föreslog att en grupp skulle förutsättningslöst söka efter en 

alternativ lokal för medlemsmöten i Stockholm. Detta med anledning av 

att vi ibland slår i taket för antal medlemmar som får komma till 

Kaplansbacken. Bengt Krantz framförde att det vore fint om vi kunde ha 

medlemsmöten även i andra delar av Sverige, så att Sällskapet inte bara 

uppfattas som Stockholmscentrerat. Det framfördes önskemål att hitta  

några entusiaster bland medlemmarna, som kan arrangera medlemsträffar 

i t ex Malmö och Göteborg. Stefan Olmårs uttryckte sin tillfredsställelse med 

det sätt gruppen arrangerar medlemsträffar i Stockholm på och att detta 

medfört ett ökat antal närvarande medlemmar på träffarna. Fredrik Sturesson 

framförde åsikten att vi kan öka antalet medlemmar, om vi har en större lokal 

och vågar bjuda in flera gäster att närvara. De kan då förväntas bli nya 

medlemmar. En grupp för att leta ny lokal tillsattes och består av Lars 

Sjögren, Fredrik Sturesson och Kjell Olsson. 

                                                                                                                                                                        

§ 17 Mötets avslutande. 

Bengt Krantz avslutade mötet. 

 

Sekreterare:……………………………  Ordförande:………………………. 

                    Stefan Olmårs                                           Bengt Krantz 

 

Justerare; ……………………………..      Justerare:………………………….. 

                   Fredrik Sturesson                                         Gunnel Welinder 
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