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Protokoll årsmöte i  
Sjöfartens Kultursällskap 2017 
 
Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 
DATUM & TID: Torsdag den 18 maj klockan 15.00 
PLATS: Klubben Resande gesäller, Helsingör, Danmark 
  
Närvarande:    
Berit Blomqvist 
Anders Ehrnborn 
Benkt Lundgren 
Anders Hoberg 
Lennart Fougelberg 
Kicki Falke 
Christer Nordling 
Lennart Johnsson 
Jimmy Eriksson 
Gunilla Johansson 
Lorna Finnman 
Karl-Erik Finnman 
Lennart Malmqvist 
Marianne Malmqvist 
Bodil Sonesson 
Klas Mellgren 
Per Nilsson 
John E Persson 
Marianne Persson 
Guy Rosvall 
Torsten Rönndahl 
Kaj Tallik 
Ronny Tyrefelt 
Ann-Christin Westman 
Sven Magnander 
/25 personer 
 
 
§ 1 Mötets öppnande och val av mötesordförande 
Kultursällskapets ordförande Berit Blomqvist förklarade mötet för öppnat. 
Därefter valdes hon till mötesordförande. 
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§ 2 Val av protokollförare vid möte 
Lennart Johnsson valdes till protokollförare. 
 
§ 3 Val av justeringsmän, tillika rösträknare 
Klas Mellgren och Per Nilsson valdes till justeringsmän. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Årsmötet godkände den utsända dagordningen. 
 
§ 5 Frågan om stämman blivit behörigt utlyst  
Kallelse och dagordning hade skickats i god tid både med e-post och med post 
till medlemmarna i enlighet med vad som står i stadgarna. 
Mötet förklarades därmed i behörig ordning utlyst. 
 
§ 6 Fastställande av röstlängd, föredragning av föregående 
årsmötesprotokoll 
Beslutades att fastställa röstlängden. 
Lennart Johnsson föredrog föregående års årsmötesprotokoll. 
Årsmötet godkände föregående årsmötesprotokoll och lade det till 
handlingarna 
 
§ 7 Styrelsens berättelse 
Ekonomi 
Berit Blomqvist föredrog sällskapets resultat- och balansräkning för år 2016 
som visade på ett positivt ekonomiskt resultat på 253 kronor. 
Verksamhet 
Efter föredragning av Lennart Johnsson godkände årsmötet sällskapets 
verksamhetsberättelse för år 2016 och lade den till handling 
 
§ 8 Revisorernas berättelse 
Ksarl-Erik Finnman föredrog revisorernas berättelse där det tillstyrks att 
årsmötet bör fastställa balans- och resultaträkning för år 2016 samt att årsmötet 
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen av sällskapets 
angelägenheter under år 2016. 
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen för år 2016. 
 
§ 9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. 
 
§ 10 Fråga om disposition av föreningens vinst/förlust 
Årsmötet beslutade att föra över sällskapets vinst i ny räkning. 
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§ 11 Redovisning av budget för innevarande räkenskapsår innefattande 

- serviceavgift 
- arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer och suppleanter 
- övriga kostnader 

 
Berit Blomqvist föredrog innevarande budget för verksamhetsåret 2017 
vilken godkändes och lades till handlingarna. 
Utöver medlemsavgiften finns en serviceavgift för företag, 
organisationer och stiftelser. Att notera är att Wallenius Line och Stena 
Line även för år 2017 går in med ett värdefullt ekonomiskt stöd till 
sällskapet på 50 000 kronor vardera.  
Under åren har Stiftelsen Sveriges Sjömanshus gett och fortsätter att ge 
ett mycket generöst ekonomiskt stöd till Sjöfartens Kultursällskap, och 
inte minst till sällskapets deltagande på den årliga bokmässan i 
Göteborg.  
Arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer och suppleanter fastställdes 
till att även i fortsättningen vara noll kronor. 
 
§ 12 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande 
verksamhetsår 
Årsmötet beslutade om en oförändrad medlemsavgift på 250 kronor per 
år för enskilda medlemmar. Serviceavgiften varierar från 5000 till 
20 000 kronor per år. 
 
§ 13 Val av ordförande på 1 år 
Valberedaren Karl-Erik Finnman förslag att Berit Blomqvist valdes till 
ordförande på ett år. Förslaget antogs enhälligt av årsmötet. 
 
§ 14 Val av övriga styrelseledamöter på 1 år samt av revisorer och 
valberedning 
Valberedningen hade följande förslag på ledamöter i styrelsen samt till 
revisorer och valberedning: 
 
Ordinarie ledamöter: 
Christer Nordling Stiftelsen Sveriges Sjömanshus 
Lennart Johnsson SEKO sjöfolk, sekreterare kansliansvarig 
Lennart Fougelberg Breakwater Publishing 
Benkt Lundgren Sjöbefälsföreningen 
Mikael Huss Sjöbefälsföreningen 
Gunilla Johansson Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell 
Jimmy Eriksson Sjöfartsverkets Sjömansservice 
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Lennart Bornmalm Länspumpen Sjöfartshistorisk Förening 
Sjöfartssektionen Chalmers, namn kommer senare 
 
Suppleanter: 
Kicki Falke Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell 
Anders Ehrnborn, SMB Pennan och Svärdet 
Ann-Christin Westman, Sjöfartsverkets Sjömansservice 
Sofi Cederlöf, Sjöbefälsföreningen 
 
Revisorer: 
Olav Johansen 
Hans Fredriksson 
 
Valberedning: 
Karl-Erik Finnman 
Torbjörn Dalnäs 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 
§ 15 Övriga frågor 
  
Bokmässan 2017: Lennart Johnsson informerade om att Sjöfartens 
Kultursällskap också i år har en Sjöfartsmonter på Bokmässan i 
Göteborg. Mässan pågår i år mellan den 28 september och till och med 
1 oktober. Planeringen av mässan pågår och programmet i montern 
tillsammans med en entrébiljett till mässan kommer som vanligt att 
skickas ut till samtliga medlemmar. 
Ove Allanssonsällskapet: Sjöfartens Kultursällskap har ett nära 
samarbete med det nybildade Ove Allanssonsällskapet som hade sitt 
första årsmöte den 11 maj i Göteborg. Ordförande i sällskapet är 
Anders Lindström. 
Även i år kommer Allanssonsällskapet ha en temadag om Ove 
Allanssons författarskap i Sjöfartsmontern. Denna programdag blir 
lördagen den 30 september och kommer bland annat att fokusera på att 
det är 50 år sedan Ove Allansson romandebuterade med Resan till 
Honduras 1967. 
Programkväll på Sjöfartsmuseet i Göteborg: Den 3 maj ordnade 
Sjöfartens Kultursällskap i samarbete med Sjöfartsmuseet i Göteborg en 
temadag kring Amerikabåtarna. I en fullsatt sal framförde estradören 
Mikael Enn ett mycket uppskattat program på temat Svenska Amerika 
Linien. Museet anordnade också en guidad visning av den pågående 
utställningen om Amerikabåtarna. 
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Kommande aktiviteter: Utöver bokmässan diskuterades eventuella 
kommande program för Kultursällskapet. Eftersom Stockholm står på 
tur för ett program kommer troligen ett samarrangemang med 
Sjöfartsklubben att genomföras under hösten. 
 
Innan själva årsmötet bjöd Sjöfartens Kultursällskap de närvarande 
medlemmarna på en guidad visning av Museet för Söfart i Helsingör. 
Museet är spektakulärt inrymt i en tidigare varvsdocka. Guidningen av 
det annorlunda och ultramoderna museet blev mycket uppskattad. Alla 
medlemmar som ännu inte besökt museet rekommenderas att göra 
detta. 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Berit Blomqvist 
 
 
Klas Mellgren    Per Nilsson 
 
 
 
 
Lennart Johnsson 
vid protokollet 


