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PROTOKOLL
fört vid

DELBLANCSÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE
23 mars 2019 

på Sörmlands-Nerikes nation, (Stavenowska huset) i Uppsala

§ 1 Mötet öppnades klockan 16.10 och befanns vara behörigen sammankallat. 

§ 2 Till mötets ordförande föreslogs Axel Sjöstedt som även valdes. 
Till mötets sekreterare valdes Lasse Zilliacus. 

§ 3 Till justeringsmän valdes Kerstin Lundberg och Christian Wändahl. 

§ 4 Den utskickade föredragningslistan godkändes. 

§ 5 Verksamhetsberättelsen för 2018 upplästes i sammandrag, kommenterades av 
sällskapets ordförande P-O Jansson och godkändes.

§ 6 I kassör Ove Petterssons frånvaro kommenterade P-O Jansson även avsnittet om 
ekonomi och konstaterade att vi under senare år har haft flera negativa bokslut. 
Utgivningen av Delbladet, vår årsskrift, är vår största utgiftspost. Årets resultat blev en 
förlust om 5 249 kronor, och balansräkningen omfattar nu 51 102 kronor. 

§ 7 Axel Sjöstedt föredrog revisorernas rapport. Den föreslår Årsmötet att bevilja den 
avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

§ 9 På medlemsavgiften yrkades ingen förändring, varför den lämnades oförändrad. 

§ 10 Till ordförande för det kommande verksamhetsåret omvaldes Per-Ola Jansson. 
Lars Ahlbom omvaldes på två år, Ove Pettersson, Leif Risberg, Christian Wändahl, 
Kewe Zahr och Lasse Zilliacus kvarstannar det andra året av sina mandat från förra 
årsmötet. 
Till suppleanter omvaldes Lill Dahlberg, Anders Vrethem och Daniel Skogman, samtliga 
på ett år. Avsikten är att även knyta en representant för Sörmland-Nerikes nation till 
styrelsen, tillsättningsprocessen är under diskussion. 

§ 11 Till revisorer omvaldes Stefan Björnmalm och Maj Ohlsson på ett år vardera. 
Likaså omvaldes revisorssuppleanterna Cecilia Ericsson och Birgitta Lerjeryd. 

§ 12 Även valberedningen för år 2018 omvaldes: Eva-Stina Jordö (sammankallande), Anders 
Frigell och Axel Sjöstedt. 

§ 13 Övriga frågor: 
a. Berördes Per-Fredrik Glommés målning, Sven Delblancs barndom, som ägs av 

sällskapet men som f.n. är deponerad hos vår förre ordförande Maj-Britt Imnander. 
Fråga har väckts om en mer offentlig exponering av tavlan. Axel Sjöstedt åtog sig att 
utröna huruvida konstverket kan deponeras på lämpligt ställe på Södermanlands-
Nerikes Nation. 
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b. Informerades om den utlysta Italienresan i oktober 2019. Enligt den tillsammans med 
Hjalmar Bergman Samfundet sammansatta arbetsgruppen ter sig det av Paradisresor 
föreslagna upplägget väl dyrt. Framför allt saknas ännu konkreta förslag till 
programpunkter i anslutning till Hj Bergman och hans Florensintresse, varför de båda 
sällskapen tills vidare avvaktar med planeringen. Tankar på en kortare vistelse i 
Florens, eventuellt med individuella dit- och hemresor har framförts, men ingenting är 
i skrivande stund fastslaget. Lasse Zilliacus återkommer efter förnyad kontakt med Hj 
Bergmansamfundet.

§ 14 Mötet avslutades klockan 16.56 och ordförande tackade deltagarna för visat intresse. 

--------------------------------------------------                                    ---------------------------------------------------------
Ordf. Axel Sjöstedt Sekr. Lasse Zilliacus 

-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
Kerstin Lundberg Christian Wändahl


