PROTOKOLL FÖRT VID

DELBLANCSÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE
DEN 26 MARS 2022 I TIMMERMANSGÅRDEN, STOCKHOLM

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades klockan 13.15 av Sällskapets ordförande, Lasse Zilliacus. Vid
årsmötet närvarade femton medlemmar.
§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till att föra klubban under årsmötet valdes Per Ola Jansson. Han inledde mötet
med ett schwungfullt och passande Sven Delblanc-citat.
Till att föra årsmötets protokoll valdes Anders Vrethem.
§3 Val av justerare
Till att förutom ordföranden justera protokollet valdes Aimée Delblanc och Lill
Dahlberg.
§4 Föredragningslistans godkännande
Mötet godkände dagordningen.
§5 Verksamhetsberättelsen för 2021
Lasse Zilliacus föredrog muntligt den utsända verksamhetsberättelsen. Han gick
igenom verksamheten, styrelsens sammansättning och arbete. Ledamoten Kewe
Zahrs bortgång beklagades. Sällskapet saknar honom. Styrelsen hade
sammanträtt tre gånger fysiskt och en gång digitalt. Antalet medlemmar var vid
årets utgång 113. Delblancpriset hade utdelats till Steve Sem-Sandberg vid en
ceremoni på Teater Brunnsgatan 4 i Stockholm. Under året gjordes en resa till
Helsingfors och avhölls i Stockholm en lästräff. Lasse Zilliacus talade också om
planerna för 2022. För kommande år måste Delblancpriset rekonstrueras från
grunden. Mötet godkände verksamhetsberättelsen.
§6 Resultat- och balansräkning för 2021
Resultat och balansräkning presenterades och kommenterades av Ove
Pettersson. Han gick igenom intäkter och kostnader. Årets resultat var negativt 11683 kronor. Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 57 044 kr mot 68 727
kr föregående år. 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. Juridisk person betalar 500 kr.
§10 Val av ordförande och ledamöter till styrelsen
Valberedningens ordförande Per-Ola Jansson framförde förslag till val till
styrelsen och presenterade nytillkommande kandidat.
Till ordförande för det kommande verksamhetsårets styrelse valdes Lasse
Zilliacus på 1 år. Följande ledamot hade 2021 invalts på 2 år: Lars Ahlbom.
Till övriga styrelseledamöter omvaldes på valberedningens förslag:
Ove Pettersson och Leif Risberg på 2 år samt Christian Wändahl och Lill
Dahlberg på 1 år. Som ny ledamot på 2 år valdes Matthias Lahti Dahlberg.
Till suppleanter valdes, alla på 1 år, Jim Axén, Simon Bergqvist, Peder Johnson
samt Daniel Skogman.
§11 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till revisorer omvaldes Stefan Björnmalm och Maj Ohlsson, bägge på 1 år. Som
revisorssuppleant valdes Ulrika Pohl Andersson på 1 år.
§12 Val av valberedning
Till valberedningskommittén återvaldes Per-Ola Jansson, sammankallande, samt
Axel Sjöstedt och Johan Åqvist.
§13 Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts. Per-Ola Jansson avtackade undertecknad
Anders Vrethem för hans tid i styrelsen under sex år.
§14 Mötets avslutande
Mötet avslutades cirka 13:50. De som på förhand anmält sig kunde gå till en
restaurang några kvarter bort och delta i en lunch till självkostnadspris. Efteråt
presenterade professor Lars Lönnroth sin med spänning motsedda dubbelbiografi över P-O Enquist och Sven Delblanc. Cirka trettio personer lyssnade.
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