Jolosällskapet
Protokoll från Jolosällskapets årsmöte lördagen den 21 mars 2015
Mötet hölls på Nätgränd 3, Stockholm. Ett fyrtiotal medlemmar deltog.
Anders Sandström öppnade årsmötet, det artonde i ordningen sedan
Jolosällskapets instiftande, och hälsade deltagarna välkomna.
Han meddelade att Jolopristagaren för 2014, Katrine Marçal, av
medicinska skäl tyvärr inte kunde närvara. Ny tidpunkt för prisceremoni
och ”pristagarföreläsning” har bestämts till tisdagen den 9 juni, då i
kombination med den traditionella sammankomsten ”i Jolos trädgård”.
§ 1.

Till mötesordförande respektive sekreterare valdes Anders
Sandström och Anders Bauer.

§ 2.

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Göran Holmström och Aina
Willermark.

§ 3.

Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§ 4.

Ordföranden redogjorde kort för den i förväg utsända
verksamhetsberättelsen för 2014. Olof Sandström, skattmästare,
kompletterade med en kort redogörelse för Sällskapets
räkenskaper.
Sällskapet hade vid utgången av 2014 totalt 280 medlemmar,
varav 9 nya för året.
Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet och lades till
handlingarna.

§ 5.

Sällskapets revisorer, Olof Söderlind och Claës Forsberg, hade
anmält förhinder för deltagande i årsmötet. Deras
revisionsberättelse föredrogs därför av Anders Sandström.
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§ 6.

Resultat- och balansräkning fastställdes. Förslaget till
vinstdisposition tillstyrktes, den ansamlade vinsten på 12 799,50
kronor överförs i ny räkning.
Firmatecknare för Jolosällskapet är ordföranden och skattmästaren,
var för sig.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 7.

Årsavgiften för 2016 bestämdes till 150 kronor, d v s oförändrad.

§ 8.

Styrelsen, som 2012 valdes för en treårsperiod, har under
verksamhetsåret haft följande sammansättning: Anders Sandström,
ordförande, Anders Bauer, sekreterare, Kerstin Matz, vice
sekreterare, Olof Sandström, skattmästare, Kerstin Nylander,
webbansvarig, Johan Erséus, Gunnar Hedin, Gunvor Hildén och
Kristian Wedel. Cecilia Aare valdes in den 22 mars 2014
(fyllnadsval).
Anders Hedberg, sammankallande i valberedningen, föreslog omval
av samtliga styrelseledamöter, utom Cecilia Aare som avböjt.
Gunnar Hedin och Anders Bauer för ytterligare ett år, övriga för
treårsperioden 2015 - 2018. Till nya ledamöter för treårsperioden
föreslogs Anders Hedberg och Erik Ohlsson.
Mötet godkände valberedningens förslag.
Biografiska notiser för Anders Hedberg och Erik Ohlsson läggs in på
Sällskapets hemsida.

§ 9.

Val av revisorer,bordlades fram till Sällskapets nästkommande
föreningsmöte, den 7 maj i Uppsala. Lars Starkerud valdes till
revisorssuppleant.

§ 10. Till valberedning valdes Lars Samuelsson (nyval).
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§ 11. Anders Sandström presenterade Sällskapets senaste bokprojekt,
den just utkomna Kvällarna i Helsingfors , Texter om och av Jan
Olof Olsson, med Johan Erséus som redaktör och Vibeke Olsson
som medverkande. Boken, ett initiativ efter Sällskapets
Finlandsresa 2014, ägnas helt Jolos texter om Finland: 44 kåserier,
nyhetsartiklar, intervjuer, reportage och historiska essäer.
Sällskapets medlemmar har tilldelats varsitt exemplar av boken.
Anders Sandström redogjorde därefter kort för hittills planerad
verksamhet för 2015.
Årets Joloresa går till Split, Mostar och Sarajevo, den 27 - 30 maj.
37 medlemmar har anmält sitt deltagande och resan är därmed
fullbokad.
Torsdagen den 7 maj: Presentation i Uppsala av Kvällarna i
Helsingfors, i samarbete med Drottninggatans bokhandel. Johan
Erséus berättar om boken, tillsammans med Vibeke Olsson.
Journalisten och författaren Sven Anér berättar om ”DN på Jolos
tid”.
Tisdagen den 9 juni: Den traditionella sammankomsten, ”i Jolos
trädgård”, som i år kombineras med prisceremoni och
”pristagarföreläsning” av Katrine Marçal.
Den preliminära verksamhetsplanen för 2015 omfattar i övrigt en
sammankomst, på förslag från Olof Söderlind, om ”det specifika i
Jolos språk och berättarteknik”. Stephen Farran-Lee har åtagit sig
att medverka som moderator. En byggnadshistorisk/litterär
vandring utmed Kungsgatan, med Johan Erséus som guide,
planeras äga rum tidigt i oktober.
Som förslag till destination för kommande Joloresor nämndes Wien
och Haparanda.
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§ 12. Inga motioner hade anmälts. Inga övriga frågor.
Årsmötets ”officiella” del avslutades därmed. Johan Erséus och Vibeke
Olsson berättade, med humor och en rad intressanta citat och träffsäkra
iakttagelser, om Jolos Finlandsresor. Kvällen fortsatte med mat och vin.
Stockholm den 21 mars 2015

Anders Sandström
Ordförande

Anders Bauer
Sekreterare

Göran Holmström
Justerare

Aina Willermark
Justerare
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