Protokoll
fört vid årsmöte med Jolosällskapet
Tid. 2019-03-09 kl. 17:00
Plats: Föreningslokalen, Nätgränd 3, Stockholm

§1

Sällskapets ordförande Anders Sandström öppnade årsmötet för förhandlingar och
hälsade de närvarande medlemmarna (34) välkomna.
Anders Sandström valdes till ordförande och Willy Svahn till sekreterare för årsmötet

§2

Gunilla Persson och Lillemor Melsted valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

§3

Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

§4

Verksamhetsberättelsen för 2018 och den ekonomiska redogörelsen med resultat- och
balansräkning hade utsänts till medlemmarna. Verksamhetsberättelsen godkändes och
lades till handlingarna (bilaga 1).

§5

Sällskapets revisor Claës Forsberg föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna föreslog
årsmötet att fastställa resultat- och balansräkning samt att styrelsen skulle beviljas
ansvarsfrihet för sin förvaltning under det gångna verksamhetsåret 2018.
Revisionsberättelsen utgör bilaga 2 till årsmötesprotokollet.

§6

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret samt
fastställde resultat- och balansräkning enligt revisorernas förslag. Styrelsen deltog inte
i beslutet.

§7

Styrelsen har i sin planering för 2019 föreslagit följande aktiviteter:
Årets Jolo-resa går till Irland med Dublin som huvudsakligt resmål och med en
dagsutflykt till Belfast enligt de nu föreliggande planerna. Tidpunkt för resan är 18–22
september.
Nordiska museets utställning ”British så in i Norden” öppnad i mars 2019 och pågår till
mars 2020. Utställningen handlar om brittiskt mode och dess påverkan på Sverige och
Norden och innehåller inslag med Jolo-intresse, bland annat en av Jolo’s kostymer.
Styrelsen planerar ett guidat besök för sällskapets medlemmar den 7 maj.
Förnyad kontakt kommer att tas med Peter Englund för att efterhöra möjligheterna till
hans medverkan med ett ”Jolo-föredrag”, prel. i november.
Styrelsen återkommer med förslag på hur 100-årsdagen av Jolo’s födelse (2020) på
lämpligt sätt kan aktualiseras.

§8

Årsmötet beslöt att årsavgiften för nästkommande år (2020) skall vara 150 kr, d.v.s.
oförändrad.

§9

Val till styrelsen.
Följande styrelsemedlemmars mandatperiod utgår under 2019:
Rolf Andrén och Torbjörn Suneson. Rolf Andrén har avböjt återval.
Valberedningens förslag föredrogs av Lars Starkerud. Valberedningen föreslår: Omval
av Torbjörn Suneson, samt nyval av Claës Forsberg och Willy Svahn, för samtliga dessa
för en mandatperiod på tre år. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§10

Val av revisorer.

Revisorer har varit Claës Forsberg och Lars Starkerud med Nils Bovin som
revisorsersättare. Lars Starkerud har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Nils
Bovin och Håkan Palm väljs till revisorer med Lars Starkerud som revisorsersättare
(samtliga nyval). Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. Samtliga väljs på
ett år.
Det antecknades att styrelsen, efter genomförda val, består av följande ledamöter:
Anders Sandström, ordförande, Anders Hedberg, skattmästare, Torbjörn Suneson,
sekreterare, Olof Sandström, medlemsansvarig, Torkel Danielsson, webansvarig,
Kristian Wedel, webansvarig, Johan Erséus, ledamot, Erik Ohlsson, ledamot, Kerstin
Matz, ledamot, Claës Forsberg, ledamot, Willy Svahn, ledamot.
§11

Val av revisorer. Valberedningen föreslog revisorer Claës Forsberg, omval och Lars
Starkerud, omval, revisorssuppleant Nils Bovin, omval. Årsmötet beslöt välja revisorer
enligt valberedningens förslag.

§12

Val av valberedning. Årsmötet valde som sammankallande: Suzanne Fredborg (nyval),
och som ledamot Lars Samuelsson, (omval). Årsmötet uppmuntrade valberedningen
att till kommande styrelseval verka för en större balans mellan kvinnor och män i
styrelsen.

§13

Sällskapets ordförande uttalade ett tack till avgående styrelseledamoten Rolf Andrén
samt till avgående revisorer och funktionärer i valberedningen (Claës Forsberg och
Lars Starkerud). En hälsning till årsmötet från Vibeke Olsson framfördes av
ordförande.

§14

En spontan omröstning genomfördes för att gensvara på DELS förfrågan om en ”Jolokanon”.

§15

Mötet avslutades av ordförande varefter Jolopriset delades ut till 2019 års pristagare
Tom Alandh. Juryns motivering:

Tom Alandhs verk präglas av en unik och varm ton, nyfikenhet och berättarglädje. Hans många
filmer genomsyras av ett genuint intresse och en lyhördhet för de människor som porträtteras och
den tid de levt i. Tom Alandhs mänskliga blick tar fram det mänskliga hos alla han skildrar; Oscar
och Greta, Cornelis, Pia och i synnerhet Martina – som han följt under 45 år – är på samma gång
personporträtt och samtidshistoria. Likt Jolo har Tom Alandh förmågan att fånga de små detaljer
som skapar en stor berättelse.

Tom Alandh höll ett mycket uppskattat tacktal, med flera hänvisningar till Jolo, och
visade ett flertal korta inslag från sin rika dokumentärfilmsproduktion.
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