
Protokoll från årsmötet den 16 januari 2011 på Hotell Victory. 
 

1. Ordföranden Sten Erickson hälsade alla välkomna. Han hälsade några inbjudna särskilt 

välkomna. Sten presenterade Bo Grandien som skall berätta om Roland och hans konst. 1:e 

intendenten på Waldemarsudde, Göran Söderlund, skall berätta om samarbetet med 

Sällskapet. Ulf Sörenson, som skrivit biografin om Roland, var också inbjuden. 

Sten hade hälsningar från vice ordföranden Torbjörn Svensson, som hade ringt från ett fartyg i 

Röda Havet. 

Sten noterade vidare att flera i församlingen varit delaktiga i utställningen på Waldemarsudde och 

att tack vare det goda samarbetet med Elsebeth Welander-Berggren på museet har utställningen 

blivit mycket lyckad. 

Sten berättade att han lämnar ordförandeskapet efter 4 år och han tackade styrelsen för härliga år. 

Om mötet vill är Sten beredd att fortsätta att arbeta i styrelsen. 

Sten tackade medlemmarna för gjorda insatser bl a för utlåning av konst till Waldemarsudde. 

Rolands ateljé på Stora Tornö skulle Sällskapet vilja visa för allmänheten på Möja. Britt och Sune 

Fogelström har erbjudit sig att ställa mark till förfogande i Ramsmora för en replik av ateljén. 

Sten sade att huvudmannaskapet för en ateljé skall utredas. 

Britt Fogelström påpekade att det är viktigt  att vi får strandskyddsdispens. 

 

Sten påminde om att det blir auktion på konst av Roland på Victory den 23 januari. 

Idag blir det internt inom Sällskapet försäljning av konst. 

Waldemarsudde hade framfört önskemål om något som kunde säljas där och ett vikt kort med 

illustrationer av Roland och plats att skriva på togs fram. Det säljs här idag. 

Anna Ter-Borch har påpekat att vi skall anmäla adressändring, helst per mail och att anmäla oss i 

tid till utflykter.  

 

2.  Som ordförande för mötet valdes Per Göran Traung och som sekreterare Lars Rune. 

Per Göran tackade för förtroendet och uttryckte sin glädje över att så många kommit. 

 

3. Till justeringsmän valdes Jan Grape och Lars Westerberg. 

 

       4.   Mötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 

 

       5.    Per Göran läste textdelen av styrelsens verksamhetsberättelse som godkändes av årsmötet. 

       Anna Ter-Borch redogjorde för resultat- och balansräkningarna. Ove Lindenås föreslog att 

siffrorna i räkningarna skulle skrivas i hela kronor. Räkningarna godkändes av mötet. 

 

       Göran Söderlund fick nu ordet och han tackade för att han fått komma. Han sade att utställningen 

på Waldemarsudde med Rolands konst har varit en fantastisk framgång. Den parallella 

utställningen med Zorn gör att det kommer fler besökare men det var många redan innan Zorn 

började. Göran tackade för det fina samarbetet med Sällskapet. Han berättade att filmare har varit 

på museet flera gånger för att fotografera för en film. Han tackade alla som lånat ut konst. 

 

       6.  Revisorernas berättelse. Magnus Ullman och Fredrik Fleetwood har varit revisorer. Magnus 

Ullman tog till orda och han började med att haka på Britt Fogelströms uttalande att det är viktigt 

att vi får strandskyddsdispens för ateljébygge i Ramsmora. Han sade att han känner en advokat 

som är mycket duktig på frågor rörande strandskyddsdispens. Om Sällskapet vill utnyttja hennes 

tjänster så lovade Magnus Ullman att han skall stå för arvodet. 

       Magnus Ullman läste upp revisorernas berättelse där dom rekommenderar årsmötet att bevilja 

styrelsen ansvarsfrihet. 

 

       7.  Årsmötet beslutade att balansräkningen skulle fastställas och att på förslag av revisorerna 

skulle överskottet på 13 160,24 kronor överföras i ny räkning. 

       Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 

 

       8.   Sten Erickson meddelade att verksamhetsplan skall sändas ut tillsammans med 

årsmötesprotokollet. Göran Eriksson berättade att en utflykt skall göras till Väddö tillsammans 

med Skärgårdsmuseet den 28 maj 2011. 

 

       9.  Val av styrelseordförande på 1 år. 

       Valberedningen har bestått av Per Göran Traung och Åke Hymnelius. Per Göran läste upp 

valberedningens motivering där man föreslår Berndt Festin som ordförande på 1 år. Berndt har 

närmast varit VD för Skärgårdsstiftelsen. Per Göran bad Berndt presentera sig och han berättade 



om sin bakgrund. Berndt sade avslutningsvis att Sällskapet gjort mycket under kort tid och att han 

var hedrad av att få vara med och utveckla verksamheten. 

       Per Göran var glad att Berndt ville ställa upp. Årsmötet beslutade enhälligt att välja Berndt Festin 

till ordförande i Sällskapet på 1 år. 

 

      10.  Val av övriga i styrelsen på 1 och 2 år.  

       Valberedningen föreslog omval på 1 år av Christer Nettelbladt och Gunnar Bengtsson samt omval 

på 2 år av Torbjörn Svensson, Jan Wigren, Göran Eriksson, Harry Rågvik och Sten Erickson.  

       Årsmötet beslutade enhälligt att omvälja dessa personer. John Ekvall, som avgått, är beredd att 

uppdatera Sällskapets hemsida med det som bestäms på årsmötet. Sedan drar han sig ur. 

 

      11.  Val av revisorer och revisorssuppleant för kommande verksamhetsperiod. 

             Årsmötet beslutade enhälligt att omvälja Fredrik Fleetwood som ordinarie revisor på 2 år. 

 

      12. Val av valberedning. Årsmötet beslutade att enhälligt omvälja Åke Hymnelius och Per Göran 

Traung med Per Göran som sammankallande. Per Göran påtalade att det skall vara 3 personer i 

valberedningen. Bo Grandien föreslogs men inget beslut fattades. 

 

      13.  Årsavgiftens storlek. Styrelsen föreslog oförändrade avgifter, dvs 200 kronor för enskild, 300 

kronor för makar/sambor, 3000 kronor för enskild ständig medlem och 5000 kronor för 

makar/sambor som är ständiga medlemmar. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

 

      14.  Genomgång av stadgarna (ev stadgeändringar). Inga förslag hade inkommit. 

 

      15.  Övriga frågor. 

              Bengt Danneborn är filmregissör och filmfotograf. Han har dokumenterat kring Roland i 

många år och han vill göra en dokumentär. Han vill gärna komma till Tristan da Cunha och filma 

och han söker sponsorer. 

       Sten Erickson berättade om det gedigna arbete som Anders Fröman gjort för sällskapet med bl a 

böcker, tidningsartiklar, bokomslag…Styrelsen föreslår att Anders Fröman utses till 

hedersledamot. Årsmötet beslutade detta enhälligt. 

       Sten Erickson tilltalade nu Ulf Sörenson och framhöll att biografin var mycket väl gjord. Styrelsen 

föreslår att Ulf skall utses till ”kallad medlem”. Årsmötet biföll detta enhälligt. Sten förutsatte att 

Ulf ställer upp med ett bidrag till nästa årsskrift. 

       Göran Eriksson begärde nu ordet och ville nämna något av det som den avgående ordföranden 

Sten Erickson gjort. Sten ville tidigt att Sällskapet skulle ge ut en årsskrift och Sten arbetade både 

i kommittén för Waldemarsuddes utställning och med biografin över Roland. Sten arbetar med 

Österåkers kommun om att ordna en permanent utställning med Rolands konst och med 

arkivlokaler. Göran överräckte en vacker blomsteruppsats från styrelsen. 

       Göran tilltalade nu ordföranden i Skärgårdsmuseet, Lars Westerberg, och noterade att vi länge 

haft ett samarbete. Lars berättade att museet fått flera litografier av Roland och Ingrid och att man 

nu vill utvidga museet för att bl a kunna ställa ut Rolands konst. 

       Christer Nettelbladt berättade att Sällskapet även 2011 skall ha en monter på båtmässan och att de 

som är intresserade att hjälpa till där kan anmäla sig till honom. 

 

      16.  Årsmötet avslutas. Per Göran poängterade att Sten är ordförande till mötet är avslutat, sedan är 

det Berndt. 

       Sten tackade Per Göran som duktig valberedare och mötesordförande.  

       Därefter vände sig Sten till Berndt och sade att valet av honom var sällsynt lyckat och att detta 

kommer att medföra nya dimensioner och kontaktytor. 

       Berndt Festin tackade för förtroendet och han uttryckte sin glädje att Sten är kvar i styrelsen som  

stöd.  

 

       Stockholm den 25 januari 2011   

 

 

       Per Göran Traung                                                              Lars Rune 

       Mötesordförande                                                                Sekreterare 

 

 

       Justeras: Jan Grape                                                            Lars Westerberg 

 


