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PROTOKOLL 
fört vid ordinarie årsmöte i Föreningen Södra Latinare den 2006-11-17 
 
Plats: Södra Latin, aulan 
 
Närvarande: 75 medlemmar 

 
Årsmötet öppnades av styrelsens ordförande Per-Olof Wester. Han överlämnade 
därefter scenen till ca 35 elever, vilka gav mycket uppskattade sång- och 
teateruppträdanden. 
 

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 Anders 
Tallbo. 
 

2. Fråga om mötets behöriga sammankallande. 
Årsmötet förklarades behörigen sammankallat. 

 
3. Föredragningslistan. 

Sekreteraren påpekade två skrivfel i den föreslagna dagordningen. I punkterna 8 
och 10 skall årtalet avse 2007 (ej 2006). Efter dessa korrigeringar fastställdes 
dagordningen. 
 

4. Förvaltningsberättelsen 
Styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 oktober 2005 till 30 september 2006 
har tillsammans med kallelsen utsänts före årsmötet. Stämman ansåg att 
berättelsen ej behövde genomgås vid årsmötet. 

 
5. Revisionsberättelsen 

Revisorernas berättelse lästes upp 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 2005 till 30 
september 2006 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 4 703:80 
skulle balanseras i ny räkning. 
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8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för tiden till årsmötet 2007 

På förslag av valberedningen omvaldes till 
 
revisorer: Sture Holmbergh 
 Jan Östlin  
 
revisorssuppleant: Lars Lysell 
 

9. Val av valberedning 
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav två väljs av årsmötet och den 
tredje och sammankallande utses av styrelsen. 
 
Styrelsen har beslutat omvälja Dag Linder som sammankallande ledamot. 
 
Årsmötet beslöt omvälja Rolf di Stefano och Tony Ruster som ledamöter i 
valberedningen. 
 

10. Fastställande av årsavgift för år 2007 
På förslag från styrelsen beslutade årsmötet 
 
att årsavgiften för år 2007 skall vara oförändrade 100 kronor. 
 

11. Övriga ärenden 
a) Ordföranden överlämnade till rektor Staffan Ström ett bidrag på 15 000 kronor 
till rektors hjälpkassa. Rektor berättade därefter om hur väsentligt detta bidrag är 
och exempel på hur hjälpkassan används. 
 
b) Margareta Norheden kåserade på ett mycket trevligt sätt om det engelska 
språket och gav ett flertal exempel på felaktiga och ibland komiska översättningar 
från svenska till engelska. 
 
c) Rektor Staffan Ström informerade om planer på bostadsbebyggelse på Södra 
Latins skolgård. Sammanlagt 80 lägenheter planeras i två huskroppar. 
 
Bakgrunden är att den planerade överdäckningen av Citytunneln blir mycket 
kostsam. En försäljning av byggrätter på skolgården inbringar staden ca 70 
miljoner kronor, vilka skall användas som delfinansiering av överdäckningen. 
 
Årsmötet beslöt att styrelsen som huvudtema under år 2007 skall söka motverka 
bebyggelsen på skolgården. 
 
d) Ordföranden avtackade Staffan Ström, som efter 14 år som rektor avgår med 
pension vid höstterminens slut. 
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12. Mötets avslutning 
Det noterades att årsmötet var slut klockan 20.20. 
  
Därefter förflyttade sig medlemmarna till skolans matsal för att inta middag. 
vilken i år gick i de brittiska färgerna. 
 
Stockholm den 17 november 2006 
 
Vid protokollet: Justeras: 
 
 
 
Per Furusjö Per-Olof Wester 
sekreterare vid mötet ordförande vid mötet 
 
 
 
Anders Tallbo Jan Arnold 
justeringsman justeringsman 


