
 1 

 2016-02-04 

Namn Telefon Internet Konton 
Jussi Björling Sällskapet                                0651-260 00 stefanholzpartner@telia.com Postgiro  

c/o Stefan Olmårs  www.jussibjorlingsallskapet.com 462 48 91-0 

Hovra, G:a Landsvägen 5   Skandiabanken 
820 42 Korskrogen    9150 103 451 2 

 

 

Protokoll fört vid Jussi Björlingsällskapets årsmöte den 30 januari 2016 

kl. 13 på Kaplansbacken i Stockholm. 

 

Närvarande: 42 medlemmar som skrev på anmälningslista vid ankomst. 

 

                 § 1 Mötets öppnande och behöriga utlysning. 

Sällskapets ordförande Bengt Krantz öppnade mötet. 

Det beslöts att mötet blivit utlyst i behörig ordning. 

Bengt Krantz höll en parentation över Lars Hemmingsson. 

Berit Sjögren sjöng a cappella ”Du går icke ensam” av Carl Jonas Love 

Almqvist. 

 

                 § 2 Val av årsmötets ordförande och sekreterare. 

Till mötets ordförande valdes Bengt Krantz och till mötets 

sekreterare valdes Stefan Olmårs. 
 

                 § 3 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden 

                        justera  årsmötesprotokollet. 

 Harold Löwing och Gunnel Welinder valdes till justerare. 

 Beslöts att närvarolistan utgör röstlängd. 

 

                 § 4 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen hade utsänts till medlemmarna. 

Mötet beslöt godkänna dagordningen. 

 

                 § 5 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och  

                       balansräkning. 

Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning hade utsänts till 

medlemmarna.  

På sekreteraren Stefan Olmårs fråga, om verksamhetsberättelsen behövde läsas 

upp, blev svaret nekande från årsmötet. 

Kassören Per Bäckström redogjorde med hjälp av datafiler och projektor för 

Sällskapets ekonomi. Resultatet för 2015 blev ett överskott på kr. 8.733:-. 

Detta var ca kr. 5.000:- bättre resultat än budgeterat för 2015. 

Frågor ställdes och besvarades på ett tillfredsställande sätt av Per Bäckström 

 

                § 6 Revisionsberättelse för 2015. 

Revisor Jan Roström läste upp revisionsberättelsen, som avslutades med att 

revisorerna föreslog årsmötet att fastställa bokslutet och ge styrelsen 

ansvarsfrihet för 2015. 
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                § 7 Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse. 

Årsmötet beslöt fastställa bokslut och verksamhetsberättelse för 2015. 
 

                § 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015. 

 

                § 9 Fastställande av budget för 2016 och medlemsavgift för 2017. 

Per Bäckström redogjorde för förslaget till budget för 2016 med ett budgeterat 

överskott på kr. 2.370:-. 

Inga frågor ställdes och budgeten för 2016 godkändes. 

På styrelsens förslag fastställdes medlemsavgifterna för 2017 till 

oförändrade avgifter: 

250 kr för enskild medlem med nyhetsbrev per e-post 

300 kr för enskild medlem med nyhetsbrev med posten 

300 kr för familj med nyhetsbrev per e-post 

350 kr för familj med nyhetsbrev med posten 

 

               § 10 Fastställande av datum och plats för årsmötet 2017. 

På styrelsens förslag beslöts att årsmötet 2017 hålls lördagen den 4/2 kl. 13 

på Jussi Björlingmuseet i Borlänge. 

 

               § 11 Val av styrelse: fastställande av antalet ledamöter.  

                       Val av sekreterare, kassör och ledamöter. 

På valberedningens förslag beslöts antalet ledamöter till 9. 

På valberedningens förslag valdes följande styrelse: 

Stefan Olmårs omvaldes till sekreterare i 2 år 

Per Bäckström omvaldes till kassör i 1 år 

Göran Forsling omvaldes som ledamot i 1 år 

Harald Henrysson omvaldes som ledamot i 1 år 

Hans Thunström omvaldes som ledamot i 1 år 

Berit Sjögren omvaldes som ledamot i 1 år 

Lars Tibell omvaldes som ledamot i 1 år. 

Annicka Englund nyvaldes som ledamot i 1 år 

Sedan tidigare är Bengt Krantz omvald för 2016 som ordförande. 

 

På valberedningens förslag omvaldes revisorerna Jan Roström och  

Lars Furborg på 1 år. 

 

               § 13 Val av valberedning, varav en sammankallande. 

Till valberedning omvaldes Lars Möller och Harold Löwing.    

 Fredrik Högberg nyvaldes. Harold Löwing utsågs till sammankallande. 
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               §14 Jussi Björlingsällskapets pris. 

Bengt Krantz presenterade utförligt styrelsens val av tenoren Ole Aleksander 

Bang till 2016 års mottagare av Jussi Björlingsällskapets pris. 

Priset delas ut i samband med Jussi Björlingdagen på Skansen 6/8 2016. 

Stefan Olmårs sade att Jussi Björlingsällskapet hoppas att år 2016 kunna dela 

ut 30 000 kr som prissumma med hjälp av sponsorer. 

 

                          § 15 Hedersledamöter. 

Inga nya hedersledamöter har utsetts av styrelsen.  

 

                         § 16 Övriga frågor. 

Roland Nilsson tog åter upp frågan om att få avsluta konserten på Skansen 

genom att som allsång sjunga ”Land du välsignade”. Stefan Olmårs svarade 

att Skansen förbjudit detta, men att vi fortsätter att framföra det som ett krav 

vid träffar med Skansen. 

Några frågor om hemsidan besvarades främst av Kjell Olsson. 

Ulrika Voghera pläderade för att få till en ljudanläggning på Kaplansbacken, 

så att alla skall bättre höra vad som sägs. 

Calle Friedner tog upp frågan om hur mycket som skall publiceras på 

hemsidan, med tidningen som exempel. Han återkommer till styrelsen med 

förslag. 

En stunds diskussion följde om hur vi skall få flera medlemmar. Fredrik 

Högberg föreslog att medlemmarna tar med sig gäster till våra möten och 

konserter, för att visa hur bra det är att vara medlem. 

Gunnel Welinder avslutade övriga frågor med att tacka styrelsen och dem som 

hjälper till på mötena på Kaplansbacken för ett fint arbete 2015. 

                                                                                                                                                             

§ 17 Mötets avslutande. 

 

Bengt Krantz avslutade mötet och inbjöd till efterföljande kaffe med bröd. 

Calle Friedner berättade om sina upplevelser av Jussi Björlings sång med 

hjälp av ljudexempel och bilder och fick för detta vackra blommor. 

 

 

Sekreterare:……………………………  Ordförande:………………………. 

                    Stefan Olmårs                                           Bengt Krantz 

Justerare; ……………………………..      Justerare:………………………….. 

                   Harold Löwing                                          Gunnel Welinder 

 

Bilagor: närvarolista, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse,             

balansräkning, resultaträkning och budget. 

 


