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Protokoll för årsmöte i Jussi Björlingsällskapet den 5/2 2022. 
 

1.Fråga om mötet har utlysts i enlighet med föreningens stadgar. 
Kallelse till årsmötet skall ske senast två veckor före mötet per post eller e-post. Kallelse och förslag 

till protokoll har skickats ut den 18/1 

Förslag till beslut: Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 

2.Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Förslag till beslut: Till mötesordförande valdes Bengt Krantz och till sekreterare Stefan Olmårs. 

3.Val av protokollsjusterare (tillika rösträknare). 
Förslag till beslut: Till justerare valdes Lars Sjögren och Maria Hegborn 

4 Godkännande av dagordningen. 
Förslag till beslut: Dagordningen godkändes. 

5.Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning. 
Verksamhetsberättelsen finns i Bilaga 1.  

Resultat- och balansräkning finns i Bilaga 2.  

Förslag till beslut: Verksamhetsberättelsen och resultat- och balansräkningen läggs till handlingarna. 

6.Revisorernas berättelse. 
Revisionsberättelsen finns i bilaga 3 

Förslag till beslut: resultat- och balansräkning fastställes och resultatet balanseras i ny räkning. 

7.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Förslag till beslut: Mötet tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. 

9.Val av styrelseledamöter. 
Förslag till beslut: (Bengt Krantz sedan tidigare vald till ordförande på två år) 

Stefan Olmårs valdes till sekreterare på två år. Per Bäckström omvaldes till kassör på ett år, Göran 

Forsling, Harald Henrysson, Hans Thunström, Berit Sjögren och Annicka Englund omvaldes som 

ledamöter på ett år. 

10.Val av revisorer  
Förslag till beslut: Omval av Harold Löwing och Nils-Göran Olve. 

11.Val av valberedning på ett år. 
Förslag till beslut: Lars Sjögren, Fredrik Sturesson och Lars Möller med Lars Sjögren 

sammankallande. 

12. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet 
Förelåg inga 

13. Fastställande av budget 
Budgeten finns i Bilaga 4. 
Förslag till beslut: Budgeten fastställdes 
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14. Årsavgiftens storlek för följande år 
Förslag till beslut:  Oförändrad medlemsavgift: 275 kr för en person och nyhetsbrev 

per e-post, 325 kr för två eller flera personer med samma adress och nyhetsbrev per e-

post, 325 kr för en person och nyhetsbrev per brev, 395 kr för två eller flera personer 

med samma adress och nyhetsbrev per brev 

15. Mottagare av ”Jussi Björlingsällskapets pris”  
Numera utses pristagare vartannat år så nästa pristagare utses 2023  

16. Hedersledamöter 
Bert Lindholm är utsedd till ny hedersledamot. 

17. Förslag till stadgeändring 
Inget förslag föreligger 

18. Övriga frågor 
Förelåg inga 

 

 

 


