
PROTOKOLL FÖRT VID   

DELBLANCSÄLLSKAPETS  
 

              ÅRSMÖTE   DEN   29 FEBRUARI   2020 
 

I PER ALBINRUMMET, ABF-HUSET, STOCKHOLM 

 

§ 1  Mötets öppnande 

Mötet öppnades klockan 13.15 av Sällskapets ordförande P-O Jansson. Mötet 

ägde rum efter ett seminarium betitlat Sprängstoff och episk urkraft och 

efterföljande lunch i små grupper. Seminariet hade haft drygt trettio åhörare. Vid 

årsmötet närvarade femton medlemmar.  

 

§2  Val av ordförande och sekreterare för mötet  

Till att föra klubban under årsmötet valdes Lars Eriksson.  

Till att föra årsmötets protokoll valdes Anders Vrethem. 

 

§3  Val av justerare 

Till att förutom ordföranden justera protokollet valdes Aimée Delblanc och Eva-

Stina Jordö. 

 

§4 Föredragningslistans godkännande 

Mötet godkände dagordningen. 

 

§5 Verksamhetsberättelsen för 2019 

Verksamhetsberättelsen för året 2019 presenterades och kommenterades av P-O 

Jansson och, vad gällde ekonomin, av Sällskapets kassör, Ove Pettersson. 

Föreningen hade minskat med tjugo medlemmar till nu 127 personer under 

2019. Den ekonomiska ställningen var god med ett eget kapital av 46 tusen 

kronor (tkr). Skulder på 26 tkr berodde i huvudsak på periodisering vid 

årsskiftet. Det framhölls att medlemsrekrytering är den främsta uppgiften. 

 

Från den lokala gruppen i Trosa rapporterades att flottfärder hade genomförts t o 

m juni månad XXX men sedan inställts och avslutats för gott. Anledningen är 

främst klimatförändringar, vattenbrist och att det är svårt att rekrytera flottkarlar. 

 

Delblancpriset hade utdelats till Lena Einhorn i Trosa Lands kyrka vilket 

inkluderat utmärkta tal och följts av en fin fest i Trosa kvarn. 

  

Höstens Jubileumssymposium på Grillska huset kommenterades av Lars 

Ahlbom. Det hade varit mycket lyckat och skall resultera i en bok 2021. 

Musiken vid symposiet fick en särskild eloge. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


Delbladet, som kommit ut under hösten, prisades.  

 

Föreningen hade vid årsskiftet ett ganska stort lager av utgivna böcker, fördelat 

på drygt tjugo olika titlar. 

 

Mötet godkände verksamhetsberättelsen. 

 

§6  Resultat- och balansräkning för 2019 

Resultat och balansräkning presenterades och kommenterades mer noggrant av 

Ove Pettersson. Han gick igenom intäkter och kostnader. Årets resultat var 

positivt +5 800 kronor mot budgeterat 0 kronor. Det egna kapitalet uppgick vid 

årets slut till 46 402 kronor. Mötet godkände de framlagda räkenskaperna. 

 

§7  Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse upplästes av Ove Pettersson. Revisorerna tillstyrkte 

ansvarsfrihet åt styrelsen. 

 

§8  Styrelsens ansvarsfrihet.  

Årsstämman beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet.  

 

§9  Medlemsavgiften 

Mötet beslöt att behålla årsavgiften oförändrad:  250 kr per enskild medlem och 

300 för par med gemensamt hushåll på en adress.  

 

§10A Avtackning 

Som en särskild punkt avtackades avgående styrelseordförande Per-Ola Jansson 

av vice ordförande Lars Ahlbom för hela styrelsens och årsmötets räkning. 

Lovtal framfördes, böcker, vin och blommor överräcktes.  Per-Ola, som varit 

med i styrelsen i tjugo år och varit ordförande i tio år, tackade i sin tur. 

 

§10B Val av ordförande och ledamöter till styrelsen 

Valberedningens ordförande Eva-Stina Jordö framförde förslag till val till 

styrelsen och presenterade nytillkommande kandidater.  

Till ordförande för det kommande verksamhetsårets styrelse valdes Lasse 

Zilliacus på ett år. 

Följande ledamot hade 2019 invalts på två år: Lars Ahlbom. 

Till övriga styrelseledamöter omvaldes, alla på två år, på valberedningens 

förslag:  

Ove Pettersson, Leif Risberg, Christian Wändahl och Kewe Zahr. Tidigare 

suppleanten Lill Dahlberg valdes till ordinarie ledamot på två år. 

 

Till suppleanter valdes, alla på ett år: Anders Vrethem och Daniel Skogman, 

bägge omval samt Simon Bergqvist, Peder Johnson och Jim Axén, alla tre nyval. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


 

§11  Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Till revisorer omvaldes Stefan Björnmalm och Maj Ohlsson, bägge på ett år. 

Som revisorssuppleanter omvaldes Cecilia Eriksson och Birgitta Lerjeryd, bägge 

på ett år.  

 

§12  Val av valberedning 

Till valberedningskommittén återvaldes Eva-Stina Jordö, sammankallande, och 

Axel Sjöstedt. Johan Åqvist invaldes. Som ersättare hade han redan i praktiken 

ingått i kommittén inför årsmötet 2020. 

 

§13  Övriga frågor 

Frågan togs upp om vilka som skall teckna firma. Mötet hänvisade till stadgarna 

som säger att tecknare utses av styrelsen. Mötet rekommenderade dock styrelsen 

att firma skall kunna tecknas av ordförande och kassör, var och en för sig. 

 

§14  Mötets avslutande 

Mötet avslutades cirka 14.15.  

 

Stockholm den 4 mars 2020  

 

 

 

 
Anders Vrethem Lasse Eriksson       Aimée Delblanc         Eva-Stina Jordö 
Anders Vrethem      Lars Eriksson          Aimée Delblanc          Eva-Stina Jordö 

Sekr.  ordf.  justeringspersoner 
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