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Protokoll fört vid Jussi Björlingsällskapets årsmöte den 1 februari 2020 

kl. 13 på Kaplansbacken i Stockholm. 

 

Före mötet bjöds deltagarna på kaffe med tårta. 

 

                 § 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. 

Nils-Göran Olve och Monica Breidensjö valdes till justerare. 

 Beslöts att närvarolistan utgör röstlängd. 

 

                 § 4 Godkännande av dagordningen. 

Förslag till dagordning hade utsänts till medlemmarna. 

Nytt förslag med tillägg av en punkt presenterades. 

Mötet beslöt godkänna dagordningen. 

 

                 § 5 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och  

                       balansräkning. 

Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning hade utsänts. 

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 2019 blev ett överskott på 159 721 kr. 

Detta var 155 824 kr bättre resultat än budgeterat för 2019. 

Frågor ställdes. Kassören redogjorde bl a för att Sällskapet under 2019 

fått ett arv på kr 207 618 och att man bekostat del av utgivningen av Harald 

Henryssons bok om David och pojkarna Björling. Portot för tidningen har 

höjts. Redaktionen överväger åtgärder för att få ned portot.  

 

                § 6 Revisionsberättelse för 2019. 

Harold Löwing läste upp revisorernas berättelse, som avslutades med att 

revisorerna föreslog årsmötet att fastställa bokslutet och ge styrelsen 

ansvarsfrihet för 2019. 
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                § 7 Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse. 

Årsmötet beslöt fastställa bokslut och verksamhetsberättelse för 2019. 

 

                § 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019. 

 

                § 9 Fastställande av budget för 2020 och medlemsavgift för 2021. 

Per Bäckström redogjorde för förslaget till budget för 2020 med ett budgeterat 

underskott på 37057 kr. Harold Löwing menade  att Sällskapet i fortsättningen 

inte kan ha så stora underskott. Nils-Göran Olve bad årsmötet tänka över 

Sällskapets framtida inriktning av verksamheten. Kjell Olsson sade att den 

projektor som används på Kaplansbacken inte fungerar och bad Sällskapet 

överväga inköp av projektor. 25 000 kr har avsatts för framträdanden av Bertil 

Bengtsson för att främst i Göteborgsområdet försöka få fler medlemmar. Kjell 

Olsson påpekade att budgeten för träffarna på Kaplansbacken var mindre än 

2019, trots att antal besökande medlemmar ökat. Budgeten ändrades inte. 

Per Bäckström besvarade frågor och därefter godkändes budgeten för 2020. 

På styrelsens förslag fastställdes medlemsavgifterna för 2021 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 2021. 

På styrelsens förslag beslöts att årsmötet 2021 hålls lördagen  den 30/1 kl. 

13  i Borlänge. 

 

               § 11 Val av styrelse: fastställande av antalet ledamöter.  

                       Val av sekreterare, kassör och ledamöter. 

Ordf Bengt Krantz tackade Lars Tibell, som avböjt omval, för dennes 

värdefulla insats i styrelse och tidningsredaktion. 

På valberedningens förslag beslöts antalet ledamöter till 8. 

På valberedningens förslag valdes följande styrelse: 

Bengt Krantz  sedan tidigare vald till ordförande för två år. 

Stefan Olmårs omvaldes till sekreterare i två år. 

Per Bäckström omvaldes till kassör i 1 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 

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 och Fredrik Sturesson. 

 Lars Sjögren nyvaldes och utsågs till sammankallande.              

 

               §14 Jussi Björlingsällskapets pris. 

Styrelsen meddelade att man beslutat att inte utse någon pristagare för 2020. 

 

                  § 15 Hedersmedlemmar. 

Bengt Krantz meddelade att styrelsen beslutat utse Sue Flaster till 

hedersmedlem. Motiveringen lästes upp och bifogas detta protokoll. 

 

                  § 16 Redovisning från gruppen som undersökt alternativ 

                           till Kaplansbacken. 

Kjell Olsson och Lars Sjögren redovisade olika alternativ, vilka dock  

alla visat sig sämre både praktiskt och ekonomiskt sett. Deras förslag är 

därför att Sällskapet även i fortsättningen har medlemsträffarna  i Stockholm 

på Kaplansbacken.  

 

                         § 17 Övriga frågor. 

Göran Forsling redogjorde för de olika turer som förekommit i Borlänge  

Kommuns avsikt att flytta Jussi Björlingmuseet. För närvarande finns inget 

beslut om när och vart museet skall flyttas. 

Stefan Olmårs redogjorde för Favoritresors resa, som går via museet i 

Borlänge till Jussifesten i Voxna 6 juli 2020. 

Jan Hammarlund berättade,  att han håller på att skriva en bok om Hjördis 

Schymberg, som var hans röstlärare. Den beräknas vara klar i maj. 

Gunnel Welinder tackade styrelsen för ett fint utfört arbete under 2019. 

                                                                                                                                                                        

§ 18 Mötets avslutande. 

Bengt Krantz avslutade mötet. 

 

Efter mötet intervjuade Bengt Krantz recensenten i SvD, Bo Löfvendahl. 

Han berättade på ett mycket intressant sätt om sin långa tid som recensent. 

En annonserad visning av del 1 av ”Jussi Björlings saga” fick ställas in då 

projektorn inte kunde fås att fungera. 

. 

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

                    Stefan Olmårs                                           Bengt Krantz 

 

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

                   Nils-Göran Olve                                         Monica Breidensjö 
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