Protokoll digitalt årsmöte
Sjöfartens Kultursällskap 2020
Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap
DATUM: Onsdag den 27 november 2020
Närvarande:
Jörgen Zachau
Torsten Rönndahl
Sven Rudholm
Anders Ehrnborn
Berit Blomqvist
Lennart Johnsson
Karin Poulsen
Aino Trosell
Magnus Kårestedt
Ulf Stenberg
Klas Mellgren
Hans G Wesslau
Percy Edén
Göran Sändare
Maud Janson
Jan-Olov Sandin
Karl-Fredrik Bogren
Charles Hillgren
Christer Nordling
Lotty Nordling
Eva Schoug
Christer Schoug
Thorbjörn Lindberg
Björn Jonasson
Nils-Ove Jansson
Lena Göthberg
Mikael Huss
Yvonne Rittfeldt
Anders Lindström
Rebecca Dalén
Ragnar Johansson
Linda Svensson
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Ted Bågfeldt
Karl-Erik Finnman
Kurt Book
Joen Holmberg
Göran Kristenson
Bo Jershed
Lennart Fougelberg
Karl Karell
Lennart Bornmalm
Torbjörn Dalnäs
Kicki Falke
Jimmy Eriksson
Benkt Lundgren
Staffan Strive
Bertil Hammargren
Irene Ernheimer
Juris Ernheimer

§ 1 Mötets öppnande och val av mötesordförande
Kultursällskapets ordförande Berit Blomqvist förklarade mötet för öppnat.
Därefter valdes hon till mötesordförande.
§ 2 Val av protokollförare vid möte
Lennart Johnsson valdes till protokollförare.
§ 3 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
Torbjörn Dalnäs
Kicki Falke
§ 4 Godkännande av dagordning
Årsmötet godkände den utsända dagordningen.
§ 5 Frågan om stämman blivit behörigt utlyst
Kallelse och dagordning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, budget
med flera handlingar hade skickats i god tid både med e-post och med post till
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medlemmarna. Det extraordinära läget med den pågående pandemin gjorde att
styrelsen beslutat att årsmötet skulle genomföras digitalt.
Mötet förklarades därmed i behörig ordning utlyst.
§ 6 Fastställande av röstlängd, föredragning av föregående
årsmötesprotokoll
Årsmötet godkände protokollet från årsmötet 2019 och lade det till
handlingarna

§ 7 Styrelsens berättelse
Ekonomi
Berit Blomqvist föredrog sällskapets resultat- och balansräkning för år 2019
som visade på en stabil ekonomiskt situation. Huvudsponsorn Stena Line
bidrog år 2019 med ett stöd på 50 000 kronor.
Årsmötet godkände rapporten.
Verksamhet
Årsmötet godkände sällskapets verksamhetsberättelse för år 2019 och lade
den till handlingarna. Verksamhetsberättelsen hade skickats ut till
medlemmarna.
§ 8 Revisorernas berättelse
Sällskapets revisorer tillstyrkte att årsmötet fastställer balans- och
resultaträkning för år 2019 samt att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för förvaltningen av sällskapets angelägenheter under år 2019.
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen för år 2019.
§ 9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.
§ 10 Fråga om disposition av föreningens vinst/förlust
Årsmötet beslutade att resultatet för år 2019 ska föras över i ny räkning.
§ 11 Redovisning av utfallet av budget för 2020
-serviceavgift
-arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer och suppleanter
-övriga kostnader
Budgeten för innevarande verksamhetsår hade utsänts till samtliga medlemmar
och lades till handlingarna.
Utöver medlemsavgiften finns en serviceavgift för företag, organisationer och
stiftelser.
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Att notera är att Stena Line för år 2020 halverar sitt stöd till sällskapet till
25 000 kronor.
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.
Ett viktigt stöd till verksamheten har även getts av Stiftelsen Stockholms
Sjöfartshotell.
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 medlemsavgift på 250 kronor per år för enskilda
medlemmar. Denna avgift har varit oförändrad sedan Kultursällskapets
bildande.
Vid årsmötet 2019 väcktes frågan om att eventuellt höja medlemsavgiften för
enskilda medlemmar med 50 kronor till 300 kronor. Med tanke på den
pågående pandemin vilken inneburit att sällskapets verksamhet kraftigt
begränsats under år 2020 beslutade årsmötet att bordlägga frågan om en
eventuell höjd medlemsavgift till årsmötet år 2021.
Serviceavgiften varierar från 5000 till 25 000 kronor per år.

§ 13 Val av ordförande på 1 år
Valberededningens förslag är att Staffan Strive Chalmers Professional
Education väljs till ordförande fram till årsmötet 2021.
Förslaget antogs enhälligt av årsmötet.
Staffan Strive tackade för förtroendet att utses till ny ordförande för Sjöfartens
Kultursällskap.
§ 14 Val av övriga styrelseledamöter på 1 år samt av revisorer och
valberedning
Valberedningen hade följande förslag på övriga ledamöter i styrelsen samt till
revisorer och valberedning:
Ordinarie ledamöter:
Lennart Fougelberg vice ordförande
Karl Karell Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
Lennart Johnsson SEKO sjöfolk, (sekreterare kansliansvarig)
Benkt Lundgren Sjöbefälsföreningen-O
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Mikael Huss Sjöbefälsföreningen
Jimmy Eriksson Sjöfartsverkets Sjömansservice
Kicki Falke Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
Anders Ehrnborn, SMB Pennan och Svärdet
Lennart Bornmalm Länspumpen Sjöfartshistorisk Förening
Christina Palmén, Svensk Sjöfart
Fanny Leandersson Sjöfartssektionen Chalmers ledamot
Berit Blomqvist
Ersättare:
Ann-Christin Westman, Sjöfartsverkets Sjömansservice (Sjömansbiblioteket)

Revisorer:
Sten Göthberg, Juridisk Byrå Sten Göthberg Sjökonsult
Rikard Engström Svensk Sjöfart
Valberedning:
Karl-Erik Finnman
Torbjörn Dalnäs
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
§ 15 Övriga frågor
Bokmässan 2020
På grund av den extraordinära situationen och den pågående pandemin ställdes
bokmässan i Göteborg år 2020 tyvärr in. När detta besked kom i slutet av mara
detta år var planeringen av olika aktiviteter i Sjöfartsmontern i full gång.
Sällskapet har bokat en monterplats på Bokmässan nästa år. Det blir samma
monterplats med monternummer B05:02. Bokmässan år 2021 är planerad till
den 23-26 september.
Som vanligt kommer medlemmarna att få en biljett till valfri dag på mässan.

§ 16 Årsmötets avslutande
Berit Blomqvist förklarade årsmötet för avslutat.
Medlemmarna i Sjöfartens Kultursällskap och sällskapets styrelse framförde i
samband med årsmötet sitt varma tack till den avgående ordföranden Berit
Blomqvist för hennes mångåriga arbete med att lyfta fram sjöfartskulturens
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betydelse. Berit var en av initiativtagarna till att Kultursällskapet bildades för
20 år sedan och har under sina år som ordförande utvecklat verksamheten på
ett imponerande sätt.
Det känns ändå tryggt att Berit Blomqvist fortsätter att verka för
sjöfartskulturen som ledamot i styrelsen.

Berit Blomqvist
Mötesordförande.

Lennart Johnsson
Protokollförare

Justerare

Torbjörn Dalnäs

Kicki Falke
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