PROTOKOLL fört vid DELBLANCSÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE
Den 24 MARS 2021 hållet i digital form över ZOOM med video.
11 deltagare enligt bilaga.
51
Årsstämman öppnades klockan 18:00 av ordförande Lasse
Zilliacus.
52
Val av ordförande för årsmötet
Lasse Zilliacus valdes till
ordförande.
53
Val av mötessekreterare
Anders Vrethem valdes till sekreterare.
54

Fråga huruvida mötet är stadgeenligt sammankallat
Mötet befanns vara stadgeenligt sammankallat. Dagordningen godkändes.

55
Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Till att förutom ordförande justera protokollet valdes Lill Dahlberg och Aimée Delblanc.
56

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020
a) Ordföranden hänvisade till den utsända verksamhetsberättelsen.
b) Kassören Ove Pettersson föredrog delar ur resultat- och balansräkning. Den ekonomiska
ställningen påverkades av låga kostnader under pandemin. Resultatet var + 22 325 kr och
eget kapital 68 727 kr. Kassören förvarnade om att resultatet skulle vändas till en förlust

2021.
c) Mötet godkände verksamhetsberättelse och räkenskaper.
57
Revisorernas berättelse
Ove Pettersson läste upp revisorernas berättelse. Årsmötet godkände revisionsberättelsen.

58
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
59

Fastställande av antalet styrelseledamöter
Mötet beslöt att antalet styrelseledamöter ska vara 7 (sju) inklusive
ordförande, samt därutöver (5) fem suppleanter.

510

Val av styrelse för tiden intill nästa årsmöte Valberedningens ordförande Eva-Stina Jordö
framförde utskickat förslag av val till styrelsen. Till ordförande för det kommande
verksamhetsårets styrelse omvaldes Lasse Zilliacus på ett år.

Lars Ahlbom omvaldes till styrelseledamot på två år.
Följande ordinarie styrelseledamöter var tidigare valda på två år och kvarstår: Lill Dahlberg, Ove
Pettersson, Leif Risberg, Christian Wändahl och Kewe Zahr.
Till suppleanter omvaldes: Peder Johnson, Simon Bergqvist, Jim Axén, Daniel Skogman och Anders
Vrethem, alla på ett år.

511
Val av revisorer
Till revisorer omvaldes Stefan Björnmalm och Maj Ohlsson på ett år.
Som revisorssuppleanter på ett år omvaldes Birgitta Lerjeryd och nyvaldes Ulrika Pohl.Andersson.
512

Val av valberedning
Till valberedningskommitté valde årsmötet Per-Ola Jansson, sammankallande, Axel Sjöstedt och
Johan Åqvist

513
Bestämmande av årsavgift 2022 och avgift för ständigt medlemskap
Mötet beslöt att hålla avgifterna oförändrade. För enskild medlem 2022 gäller 250 kr och för par
på samma adress 300 kr. Juridisk person betalar 500 kr. För ständigt medlemskap gäller 2 500 för
enskild respektive 3 000 kr för par.

514
Behandling av inkomna motioner. Inga
motioner hade inkommit.
515
Övriga frågor
Lars Ahlbom lämnade på fråga från Aimée Delblanc information om bokprojektet Den förvivlade
humanisten. Boken har skickats till medlemmarna, säljs av föreningen för 200 kr och kommer att
marknadsföras av förlaget i början av hösten. Frågan om prisutdelningen till Steve Sem-Sandberg
togs upp och ordföranden angav att den har sin egen centrala roll i sällskapets aktiviteter och att
vi hoppas att kunna genomföra den i slutet av maj, troligen i Stockholm.
Axel Sjöstedt berättade om sina planer att kunna aktivera studenter och andra från
SörmlandsNärkes Nation vid Uppsala Universitet i Delblancsällskapet.

516

Mötet avslutas
Deltagarna tackade ordföranden för ett väl genomfört årsmöte i dessa pandemitider, där
ny teknik har fordrats. Mötet avslutades 18.32.
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