
Årsmötesprotokoll 
 
 

PROTOKOLL 
fört vid ordinarie årsmöte i Föreningen Södra Latinare den 2005-11-18 
 
Plats: Södra Latin, musiksalen 
 
Närvarande: ca 80 medlemmar 

 
Årsmötet öppnades av styrelsens ordförande Per-Olof Wester. 
 

1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet.. 
Årsmötet utsåg Per-Olof Wester att som mötesordförande leda dagens förhandlingar. Till sekreterare 
vid årsmötet valdes Per Furusjö. 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Arnold och Stellan Pauli. 
 

2. Fråga om mötets behöriga sammankallande. 
Enligt stadgarna, § 7, skall årsmötet sammankallas minst 14 dagar i förväg. Ordföranden upplyste om 
att kallelserna lämnas till postbefordran den 13 oktober. Årsmötet förklarades därmed behörigen 
sammankallat. 

 
3. Föredragningslistan. 

Styrelsens förslag till föredragningslista fastställdes. Till punkt 12, Övriga ärenden anmälde 
ordförande ett ärende. 
 

4. Förvaltningsberättelsen 
Styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 oktober 2004 till 30 september 2005 utdelades före 
årsmötet. Årets omsättning uppgick till kronor 71.333:24 och årets överskott till kronor 2.986:14. 
Föreningen har under året haft 384 betalande medlemmar, vilket är en ökning med 11 st. 

 
5. Revisionsberättelsen 

Revisorernas berättelse lästes upp av Sture Holmberg och lades därefter till handlingarna. 
 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
På förslag av revisorerna beslutade årsmötet 
att godkänna styrelsens årsredovisning för perioden 1 oktober 2004 till 30 september 2005 och 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid redovisningen avsåg. 
 

7. Disposition av resultatet 
På förslag av styrelsen beslutade årsmötet att årets överskott om kronor 2.986:14 skulle balanseras i 
ny räkning. 
 

8. Val av ordförande och fem ledamöter samt tre suppleanter för tiden till  
årsmötet 2007 
Valberedningen föreslog omval av hela styrelsen fram till årsmötet 2007 enligt följande: 
 
ordförande: Per-Olof Wester 
 
ledamöter: Eva Runestam 
 Per Furusjö 
 Olle Wessberg 
 Marianne Rutberg 
 Margaretha Norheden (lärarrepresentant) 
 
suppleanter: Tomas Odelius 
 Lennart Segerfelt 
 Eva Thunander 
 



Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 

9. Val av revisorer 
För tiden intill årsmötet 2006 omvaldes på förslag från valberedningen till 
 
revisorer: Sture Holmbergh 
 Jan Östlin  
revisorssuppleant: Lars Lysell 
 

10. Val av valberedning 
Utgår. Valberedning väljs vid årsmötet 2006. 
 

11. Fastställande av årsavgift för år 2006 
På förslag från styrelsen beslutade årsmötet 
 
att årsavgiften för år 2006 skall vara 100 kronor (oförändrad) 
 

12. Övriga ärenden 
a). Ordföranden meddelade att endast en stipendieansökan inkommit. Då det inom skolan finns ett 
stort antal andra stipendier att söka, har styrelsen beslutat att i år ej utdela något stipendium. 
 
I stället har styrelsen beslutat utöka stödet till rektors hjälpkassa från 10.000 till 15.000 kronor. 
Därutöver har en medlem skänkt 1.000 kronor till föreningen. Även denna donation vidarebefordras 
till rektors hjälpkassa och årets gåva uppgår därmed till totalt 16.000 kronor. 
 
Bidraget togs emot av Margaretha Norheden, som i ett kort anförande betonade angelägenheten av att 
ekonomiskt och på ett informellt sätt kunna bistå elever samt tackade föreningen för gåvan. 
b). Stellan Pauli föreslog att föreningens medlemmar aktivt skulle verka för ett utökat ekonomiskt 
stöd till elevvårdande insatser. Detta kan exempelvis ske genom att i stället för att ta emot gåvor vid 
jämna födelsedagar uppmana till donationer till rektors hjälpkassa. 
 
Stellan Pauli föreslog styrelsen att överväga att ta initiativ till att bilda en fond till rektors hjälpkassa. 
 
c). Stellan Pauli föreslog även att kallelse till årsmötet skall utsändas som e-post. Sekreteraren 
meddelade, att allt för få medlemmar uppgivit sina e-postadresser. Han lovade dock att ta upp frågan 
på nästa styrelsemöte. 
 
d). Ordföranden informerade om, att föreningen kommer att få en länk med information om FSL på 
Södra Latins hemsida. 
 

13. Mötets avslutning 
Det noterades att årsmötet var slut klockan 19.45. 
Efter årsmötet kåserade Lars-Olof Nyhlén, f d lektor i tyska språket i Södra Latin, om Tyskland, 
Sverige/Tyskland och det tyska språket. 
 
Därefter förflyttade sig årsmötet till skolans aula för att bese och höra mycket skickligt framförda 
elevuppträdanden i dans och spel på flygel. 
 
Traditionsenligt vidtog därefter i skolans matsal en middag, vilken i år gick i de tyska färgerna. 
 
Stockholm den 18 november 2005 
 
Vid protokollet: Justeras: 
 
 
 
Per Furusjö Per-Olof Wester 
sekreterare vid mötet ordförande vid mötet 
 
 



 
Stellan Pauli Jan Arnold 
justeringsman justeringsman 

 


