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Protokoll årsmöte via Teams 
Sjöfartens Kultursällskap 2021 
 
Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 
DATUM: Onsdag den 15 juni 2021 
 
Närvarande:   
Staffan Strive 
Lennart Fougelberg 
Anders Ehrnborn 
Berit Blomqvist 
Lennart Johnsson 
Aino Trosell 
Klas Mellgren 
Lennart Bornmalm 
Linda Sundgren 

Lena Göthberg  
Karl Karell 
Christina Palmén 
Jimmy Eriksson 
Benkt Lundgren 
Guy Rosvall 
Kjersti Bosdotter 
Rikard Engström 
Jimmy Eriksson

 
 
§ 1 Mötets öppnande och val av mötesordförande 
Kultursällskapets ordförande Staffan Strive förklarade mötet för öppnat. 
Därefter valdes han till mötesordförande. 
 
§ 2 Val av protokollförare vid möte 
Lennart Johnsson valdes till protokollförare. 
 
§ 3 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare  
Linda Sundgren 
Aino Trosell 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Årsmötet godkände den utsända dagordningen. 
 
§ 5 Frågan om stämman blivit behörigt utlyst  
Kallelse och dagordning, verksamhetsberättelse, budget med flera handlingar 
hade skickats 15 dagar innan årsmötet. 
Mötet förklarades därmed i behörig ordning utlyst. 
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§ 6 Fastställande av röstlängd, föredragning av föregående 
årsmötesprotokoll 
Årsmötet fastställde röstlängden och godkände protokollet från årsmötet 2020 
vilket lades till handlingarna 
 
§ 7 Styrelsens berättelse 
Ekonomi 
Berit Blomqvist föredrog sällskapets resultat- och balansräkning för år 2020 
som visade på en fortsatt stabil ekonomiskt situation. På grund av pandemin 
hade verksamheten under perioden varit mycket begränsad och exempelvis 
Bokmässan år 2020 genomfördes enbart digitalt, 
Årsmötet godkände rapporten. 
 
Verksamhet 
 Årsmötet godkände sällskapets verksamhetsberättelse  och lade den till 
handlingarna.Verksamhetsberättelsen hade skickats ut till medlemmarna. 
 
§ 8 Revisorernas berättelse 
Sällskapets lekmanarevisor Rikard Engström redogjorde för att revisionen av 
verksamheten var utan anmärkningar. Han tillstyrkte därför att årsmötet 
fastställer balans- och resultaträkning för år 2020 samt att årsmötet beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen av sällskapets 
angelägenheter under år 2020. 
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen för år 2020. 
 
§ 9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. 
 
§ 10 Fråga om disposition av föreningens vinst/förlust 
Årsmötet beslutade att resultatet för år 2020 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.  
Under åren och året har Stena Line AB och Stiftelsen Sveriges Sjömanshus gett 
och fortsätter att ge ett mycket generöst ekonomiskt stöd till Sjöfartens 
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Kultursällskap, och inte minst till sällskapets årliga medverkan i Bokmässan i 
Göteborg genom Sjöfartsmontern.  
Ett viktigt stöd till verksamheten har även getts av Stiftelsen Stockholms 
Sjöfartshotell.  
Övriga större sponsorer till Kultursällskapet är SMB Pennan och Svärdet, 
Sjöfartsmuseet i Göteborg, Svensk Sjöfart, Sjöbefälsföreningen, 
Sjöbefälsföreningen-O, Länspumpen  och SEKO sjöfolk. 
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. 
Serviceavgiften varierar från 5000 till 25 000 kronor per år. 

 
§ 13 Val av ordförande på 1 år 
Valberedningens förslag är att Staffan Strive väljs om som ordförande på ett år 
fram till årsmötet 2022.  
Förslaget antogs enhälligt av årsmötet. 
Staffan Strive tackade för förtroendet att utses till 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 
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 
Berit Blomqvist 
Sjöfartssektionen Chalmers namn kommer senare 
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Ersättare: 
Annette Kronaas, 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. Lennart Johnson informerade om att 
även bokmässan 2021 på grund av pandemin främst kommer att genomföras i 
digital form.  
En arbetsgrupp inom styrelsen har därför tittat på möjligheten att genomföra 
Sjöfartskulturella aktiviteter för medlemmarna under hösten. Planen är bland 
annat att Kultursällskapet genomför en alternativ bokmässa för medlemmarna 
den 24-25 september.  
Programmet inleds den 24 september på Bachelors Club i Göteborg med bland 
annat ett Taubeprogram samt att författaren Aino Trosell berättar om sin nya 
uppmärksammade bok Varvsslammer. Stiftelsen Sveriges Sjömanshus kommer 
också den 24 september att dela ut sina författarbelöningar till några 
sjöskrivare för åren 2020 och 2021. 
Den alternativa bokmässan fortsätter sedan med flera spännande 
programpunkter i annan lokal den 25 september. 
Senare under hösten planerar sällskapet dessutom att genomföra en 
sjöfilmfestival för medlemmarna. 
En förutsättning för att kunna genomföra programmen är givetvis att 
vaccinationsprogrammet mot covid 19 ger önskad positiv effekt. 
I samband med denna information tackade Aino Trosell för det värdefulla 
ekonomiska stöd hon fått av Kultursällskapet för boken Varvsslammer. 
 
Staffan Strive informerade om att styrelsen har haft diskussioner med 
föreningen Bokanjärerna. Förslaget är att Bokanjärerna blir en sektion inom 
Kultursällskapet så att deras kassa särredovisas och öronmärks för exempelvis 
en eventuell ny antologi med sjöskrivare utgiven av Bokanjärerna.  
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En förutsättning för detta är samtidigt att alla Bokanjärer går med som 
individuella medlemmar i Sjöfartens Kultursällskap. 
 
Guy Rosvall bjöd som avslutning på denna punkt, på uppdrag av 
Marthasällskapet i Helsingborg, in Sjöfartens Kultursällskap att hålla nästa 
årsmöte i Helsingborg. Detta med anledning av en kommande utställning om 
Helsingborgs hamn och varvsverksamheten i staden som öppnas på Dunkers 
Kulturhus under år 2021. 
Staffan Strive tackade Guy Rosvall för inbjudan och lovade att ha detta i 
åtanke inför planeringen av årsmötet för år 2022. 

 
§ 16 Årsmötets avslutande 
Staffan Strive förklarade årsmötet för avslutat och betonade samtidigt att han 
var övertygad om att alla medlemmar i Sjöfartens Kultursällskap ser fram mot 
fysiska möten där sjöfartskulturen lyfts fram hösten 2021. 
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Staffan Strive   Lennart Johnsson 
Mötesordförande.           Protokollförare 
 
 
 
 
Linda Sundgren  Aino Trosell 
 


