
Protokoll från årsmöte den 6 juli 2022 i Heidenstamsällskapet  

Plats: Nykyrka, Gamla småskolan 

 

 

 

Sällskapets ordförande Håkan Jaldung hälsar välkommen till årsmötet och informerar 

om styrelsens arbete under det gångna verksamhetsåret. 

 

1. Till ordförande för årsmötet väljs Tora Wigstrand. 

 

2. Till sekreterare för årsmötet väljs Annelie Dagerstig. 

 

3. Martin af Robson väljs att tillsammans med mötesordföranden justera 

protokollet. 

 

4. Det konstateras att årsmötet är stadgeenligt utlyst. 

 

5. Föreslagen dagordning godkänns med tillägg av punkten 10 a Bestämmande av 

antalet ordinarie ledamöter i styrelsen. 

 

6. Förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningarna för 2021 föredras. 

 

7. Revisor Bo Ribers föredrar revisionsberättelsen och tillstyrker ansvarsfrihet för 

styrelsen. 

 

8. Förvaltningsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna. Resultat- och 

balansräkningarna fastställs. 

 

9. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

10. Till ordförande för ett år väljs Martin af Robson, nyval efter Håkan Jaldung 

som avböjt omval.  

 

10 a. Antalet övriga ordinarie styrelseledamöter bestäms till sex. 

 

11.  Till ordinarie ledamöter väljs Solweig Larsson, omval samt Anna Maria 

Lilljebjörn och Bo Olson, båda nyval, samtliga för 2 år. Rolf Ström har avböjt 

omval. 

- Till ordinarie ledamot efter Martin af Robson väljs Annelie Dagerstig, 

fyllnadsval för 1 år. 

- Till suppleant för två år väljs Karin Lohm, tidigare ordinarie styrelseledamot. 

 

I styrelsen kvarstår för 1 år Calill Ohlson och Lars Åkerström som ordinarie 

ledamöter och Inger Sköld som suppleant. 

 



12. Till revisor väljs Tora Wigstrand, nyval efter Bo Ribers som avböjt omval och 

till revisorssuppleant Anita Karlström, omval, båda för 1 år. 

 

13. Till valberedning för 1 år utses Katarina Edenheim, sammankallande och Åke 

Holm, båda omval. Elizabeth Wrangsjö har avböjt omval. 

 

14. Årsavgiften bestäms till 250 kr för enskild medlem och 300 kr för par. 

Avgiften för ständigt medlemskap bestäms till 2 500 kr för enskild medlem 

och 3 000 kr för par. 

 

15.    I enlighet med styrelsens förslag väljs Elizabeth Wrangsjö till hedersmedlem        

i Heidenstamsällskapet. 

 

16.    Inga förslag från medlemmar har inkommit till styrelsen. 

 

17.    Övriga ärenden:  

 a/ Styrelsens förslag till ändringar i Sällskapets stadgar:  

1. Ordet ”skall” ändras till ”ska” i paragraferna 1, 5-11 och 13. 

2. Tillägg till paragraf 10, pkt 16 ”…för nästa verksamhetsår.” 

3. Tillägg till paragraf 13 att styrelsen får besluta om påkallade språkliga 

ändringar i stadgarna endast om ändringarna inte ändrar innehållet i sak. 

Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag i pkt a/ 1-2 och att styrelsen 

får rätt att göra sådana redaktionella ändringar där stadgarnas innehåll inte 

ändras i sak. 

  

b/ Martin af Robson föredrar styrelsens förslag om Sällskapets deltagande i 

sociala medier. Styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med en Facebooksida 

som begränsar kretsen till Sällskapets medlemmar och av dem särskilt inbjudna 

och att särskild rapport om arbetet ska lämnas inför årsmötet 2023. 

  

c/ Lars Åkerström informerar om styrelsens förslag att inrätta ett pris från 

Sällskapet. Styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med förslaget och 

återkomma inför årsmötet 2023. 

  

d/ Med böcker av årets Övralidspristagare Monika Fagerholm tackar Håkan 

Jaldung Rolf Ström, Karin Lohm, Bo Ribers, Elizabeth Wrangsjö m.fl. för 

deras engagemang i Sällskapets verksamhet under det gångna verksamhetsåret. 

Han tackar också övriga styrelsen och övriga som medverkat i olika 

sammanhang under hans tid som ordförande för gott samarbete. 

Lars Åkerström, Annelie Dagerstig och Solweig Larsson framför styrelsens 

tack till Håkan Jaldung för hans innehållsrika 6 år som ordförande i Sällskapet. 

 

e/ Vernerdagen den 17 augusti kommer att firas med ett medlemsmöte i 

Olshammar. Övralidsdagen kommer att anordnas den 17 maj 2023. 

 



f/ Inga övriga ärenden föreligger. 

 

18.   Tora Wigstrand tackar för förtroendet att vara mötesordförande och styrelsen 

för allt arbete under det gångna verksamhetsåret och avslutar årsmötet. 

 

Vid protokollet                    

 

 

 

Annelie Dagerstig 

 

Protokollet justeras 

 

 

 

Tora Wigstrand     Martin af Robson 

 

 

 

 

 

 


