
Protokoll från årsmötet den 22 januari 2017 med Sällskapet  

                                                   Roland Svenssons Vänner på Hotell Victory/Victoriasalen 

 

 

1. Ordföranden Berndt Festin öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Berndt sade att han ser det som en förmån att få vara ordförande i Sällskapet.  

Berndt hälsade Jeppe Wikström särskilt välkommen som efter kaffepausen till bilder berättar 

om Stockholm och dess skärgård. 

Mötet inleddes med att Berndt höll en parentation över medlemmen Göran A Sjöberg som 

gick bort den 22 december 2016. Göran blev kallad medlem 2008. För en del år sedan bjöd 

han och hustrun Lillo generöst in Sällskapet till ett besök både på Långviksskär och 

Sandhamn.  Axel Sjöberg etablerade sig där efter försäljningen av Långviksskärshuset i 

början av 1900-talet. 

Konstnärerna Yvonne och sonen Axel Zedell har ombetts göra hedersdiplom för Sällskapet att 

utdelas till förtjänta personer. 

Torbjörn Svensson delade ut två hedersdiplom. 

Det första tilldelades Ragnar ”Ragge” Zedell. Han är en av Rolands äldsta vänner och de stod 

varandra mycket nära. Ragnar hade inte möjlighet att närvara så dottersonen Axel tog emot 

diplomet. 

Det andra hedersdiplomet tilldelades Gunnar Bengtsson postumt. Sonen Mats tog emot 

diplomet. Mats driver nu hotellen, bland andra Victory, som Gunnar etablerade. Gunnar och 

hustrun Majlis var nära vänner med Roland och Ingrid.  

Sten Erickson överlämnade ett hedersdiplom till Leif Wahlberg. Leif har sammanställt en 

mycket värdefull bibliografi över Roland Svenssons författarskap. Han har forskat hos 

Kungliga Biblioteket med utgångspunkt i sitt eget material samt Anders Frömans 

efterlämnade dokument och Ulf Sörensons Rolandbiografi.  

 

Anders Fröman tilldelades ett hedersdiplom postumt som kommer att överlämnas till hans 

bror. 

 

2. Per Göran Traung valdes till ordförande och Lars Rune till sekreterare vid årsmötet. 

Per Göran hälsade alla hjärtligt välkomna och konstaterade att lokalen var fullsatt som 

vanligt. 

 

3. Lars Westerberg och Thomas Ehrner valdes som justeringsmän. 

 

4. Mötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 

 

5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret är utsänd med kallelsen till årsmötet. 

Per Göran läste upp hela inledningen och sedan rubrikerna. Hela stycket om museet läste 

också Per Göran. Berättelsen godkändes. 

Göran Eriksson frågade om Rolands gamla segeleka som inköpts under året. Britt Fogelström 

svarade att ekan ligger förtöjd nedanför museet på sommaren. På vintern ligger den på slipen 

intill. 

 

Anna Ter Borch gick igenom resultaträkningen. Den visar ett negativt resultat på drygt 30 tkr 

varav 20 tkr är avskrivningar. 



Anna gick igenom balansräkningen och hänvisade till noter. 

Berndt framhöll att Sällskapets ekonomiska förvaltning blivit mycket mer komplicerad i och 

med att man numera äger en byggnad. Han framförde ett särskilt tack till Anna för hennes 

professionella handlag som kassör. 

 

Per Göran gratulerade Sällskapet till ännu en fullmatad årsskrift och det med platt rygg! 

 

6. Revisorernas berättelse. 

Eftersom revisorerna Fredrik Fleetwood och Magnus Ullman ej var närvarande läste Per 

Göran upp deras berättelse. Revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och 

balansräkningarna och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

 

7. Fråga om ansvarsfrihet. Resultat- och balansräkningarna fastställdes enhälligt. Revisorernas 

förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret besvarades med ett 

enhälligt ja. 

 

8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året.  

Berndt berättade att Sällskapet tyvärr inte kan delta på Båtmässan i år. Den monter vi 

erbjudits på 14 x 1 meter var omöjlig att bemanna. Ingen plats för bord, stolar, hurts etc. 

Mässan har lovat bättring till nästa år. 

En mötesdeltagare frågade vad en monter kostar och vilka intäkter vi får. Anna svarade att 

kostnaden för en ideell förening är ca 3.500 kr och att vår intäkt 2016 var 15-18.000 kr.  

Britt påpekade att det är bra för oss att visa oss på mässan och berätta om museet och också 

om Wikströms fiskrestaurang. 

Berndt berättade att Sällskapet ordnar guidade visningar på Sven-Harrys Konsthall den 26 

januari och 2 februari. Sällskapet betalar 1800 kr per visning och varje deltagare 50 kr. 

Britt meddelade att det blir en resa till Gillöga i maj-juni. 

Britt berättade att det finns idéer om motivresor till platser som Roland avbildat.  

Planer finns också på en medlemsresa med ordinarie båttrafik till museet liksom förra året. 

 

9. Val av styrelse – ordförande på 1 år.  

Per Göran sade att halva styrelsen exklusive ordföranden omväljs varje år. 

Valberedningens förslag att välja Berndt Festin som ordförande ytterligare 1 år besvarades 

med ett enhälligt ja. Berndt tackade för förtroendet. 

 

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

Valberedningens förslag besvarades med ett enhälligt ja. 

 

11. Val av revisorer och revisorssuppleant för det kommande verksamhetsåret. 

Fredrik Fleetwood som avgår omvaldes enhälligt. 

 

12. Val av valberedning. 

Per Göran som är sammankallande i valberedningen berättade att han tycker det är mycket 

angenämt att ha detta uppdrag. Det är en god stämning under Berndts ledarskap och Per 

Göran tycker det är roligt att alla ställer upp till omval. 

Enligt stadgarna skall det vara tre personer i valberedningen. Per Göran och Åke Hymnelius 

är beredda att fortsätta. Per Göran frågade om någon mer var villig att vara med. Ingen 

anmälde sig. Per Göran och Åke omvaldes enhälligt. 

 

13. Årsavgiftens storlek. 

Sällskapet har haft underskott under 2016 men ekonomin är god så styrelsen föreslår 

oförändrade medlemsavgifter. Avgiften är 200 kr/år för enskild och 300 kr/år för makar och 

sambor. Ständigt medlemskap kostar 2000 respektive 3000 kr. Detta beslutades enhälligt. 



 

14. Genomgång av stadgarna (ev stadgeändring). 

Inga ändringar är aktuella. 

 

15. Övriga frågor. 

Per Göran har haft kontakt med Lars Westerberg (ordförande i Föreningen Skärgårdsmuseet) 

om att berätta om Skärgårdsmuseet. Lars berättade att Skärgårdsmuseet i Stavsnäs 

Sommarhamn är öppet den 18 februari kl 12-15. Kl 13 håller Per Westin ett föredrag 

”Skärgården, natur och kultur under 1000 år”. 

Lars berättade att vid sidan av de fasta utställningarna visas nu fiske i skärgården och fiskens 

väg till stan, konst- och litteratur i skärgården och Plomben, en miniutställning om 

tandläkarbåten med samma namn. Medlemmar i Sällskapet har gratis inträde denna dag. 

Lars visade fina bilder, framförallt från den aktuella fiskeutställningen. 

Berndt och Per Göran tackade Lars för presentationen. 

 

Anders Hanser har gjort det fina bildspelet som visas i Sällskapets museum i Ramsmora på 

Möja. Sedan 1988 har Anders drivit Hansers Kulturbiograf på Kommendörsgatan 28 i 

Stockholm. Den 11 april avslutar Anders Kulturbiografen. Innan dess finns möjligheter att se 

program där. 

 

Berndt tackade Per Göran och Lars för fint arbete. 

 

16. Årsmötet avslutades.  

 

Efter kaffepausen berättade Jeppe Wikström inlevelsefullt om Stockholm och dess pärla, 

skärgården, till strålande bilder. 

Berndt tackade med en flaska Champagne med orden ”dina bilder är som Champagne för 

ögonen.” 

 

 

 

Per Göran Traung                                   Lars Rune 

ordförande                                              sekreterare  

 

 

 

Justeras     Lars Westerberg            Thomas Ehrner 

 

 

                   

                                                       

 

 

 

 


