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Föreningen Södra Latinare 
 
 
 
  
Protokoll 
Fört vid ordinarie årsmöte i Föreningen Södra Latinare 2007-11-16 
 
Plats: Södra Latin, aula 
 
Närvarande: 71 medlemmar 
 
Årsmötet öppnades av styrelsen v ordförande, Eva Runestam, och hälsade alla välkomna och 
överlämnade scenen till sju ungdomar från musiklinjen i skolan som framförde några 
klassiska jazzmusikstycken. Framträdandet var mycket uppskattat från publiken. 
Därefter redovisade skolans rektor, Lennart Kågestam, de kontakter skolan tillsammans med 
några andra gymnasieskolor i staden har med Kina, svenskt näringsliv, kulturliv etc. Idag 
läser c:a 70 elever kinesiska 
 
Därefter vidtog det formella årsmötet. 
 
1. 
Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet 
Årsmötet utsåg Margareta Norheden att som mötesordföranden leda dagens förhandlingar. 
Till sekreterare vid årsmötet valdes Tony Ruster. 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stellan Pauli och Sture Holmberg. 
 
2. 
Fråga om mötets behöriga sammankallande. 
Årsmötet förklarades behörigen sammankallat. 
 
3. 
Föredragningslistan. 
Dagordningen fastställdes av mötet. 
 
4. 
Förvaltningsberättelsen. 
Styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 oktober 2006 till 30 september 2007 har 
tillsammans med kallelsen utsänts före årsmötet. Stämman ansåg att berättelsen ej behövde 
genomgås vid årsmötet. 
 
5/ 
Revisionsberättelsen 
Revisorernas berättelse upplästes av Sture Holmberg och lades därefter till handlingarna. 
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6/ 
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
På förslag av revisorerna beslutade årsmötet 
att godkänna styrelsens årsredovisning för perioden 1 oktober 2006 till 30 september 2007 
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 4 134.32 skulle 
balanseras i ny räkning. 
 
 
8/ 
Val av ordförande och fem ledamöter samt tre suppleanter för tiden till årsmötet 2009 
På förslag av valberedningen valdes följande 
 
Ordförande  Peter Lundborg, nyval 
 
Ledamöter  Eva Runestam, omval 
  Per Furusjö, omval 
  Olle Wessberg, omval 
  Marianne Rutberg, omval 
  Margaretha Norheden, lärarrepresentant, omval 
  Thomas Odelius, suppleant, omval 
  Lennart Segerfelt, suppleant omval 
  Eva Thunander, suppleant, omval 
 
9/ 
Val av två revisorer och en revisorssuppleant för tiden till årsmötet 2008 
På förslag av valberedningen valdes följande 
 
Revisorer  Sture Holmbergh, sammankallande, omval 
  Jan Östlin, omval 
 
Revisorssuppleant Christina Axelsson, nyval 
 
10/ 
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 
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11/ 
Fastställande av årsavgift för år 2008 
På förslag från styrelsen beslutade årsmötet 
 
att årsavgiften för år 2008 skall vara oförändrad, 100 kronor. 
 
12/ 
Övriga ärenden 
 
a) 
Ordföranden överlämnade till rektor Lennart Kågestam ett bidrag om kr 15 000 samt 2 685:- 
frivilliga medel från medlemmar, sammanlagt 17.685:-. Rektor tackade föreningen samt 
berättade därefter hur väsentligt detta bidrag är och exempel hur hjälpkassan används. 
 
b) 
Tony Ruster talade som representant för valberedningen och framförde två ärenden: 
 

1. föreslog att årsmötet på prov skall starta kl 18.00. Årsmöte och efterföljande 
underhållning/information skall genomföras inom en timme, dvs bör vara klart till kl 
19.00. Historiskt har årsmötet startat kl 19.00  och med efterföljande underhållning har 
inneburit att vi tidigast kunnat sätta oss till supé vid c:a 20.30 vilket vi tycker är för 
sent. Många av gästerna har sedan avvikit strax efter supén vilket inneburit att 
medlemmarna inte givits tillräcklig tid att träffas och tala med gamla vänner som är en 
viktig del av våra träffar. Vi föreslår däremot oförändrad veckodag för årsmötet, 3:e 
fredagen i november. Vi hemställer att styrelsen ser över möjligheterna att göra denna 
tidigareläggning av årsmötet. Förslaget godkändes av årsmötet. 

2. Vidare föreslog valberedningen att styrelsen ser över FSL stadgar, bl a se över hur 
många skall sitta i styrelsen, att man ändrar stadgarna så att inte hela styrelsen väljs 
samtidigt etc. Förslaget godkändes av årsmötet och att styrelsen kommer med ett 
första utkast till nästa årsmöte. 
Bakgrunden till förslaget om ändring av stadgarna är att det kan bli svårt att rekrytera 
nya personer  till styrelsen i framtiden om stadgarna är så exakt skrivna som dagens 
stadgar är. Mötet godkände förslaget. 
 

13/ 
Mötet avslutades. 

 
Stockholm 16 november 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
Tony Ruster    Margareta Norheden 
Sekreterare vid årsmötet   ordförande vid årsmötet 
 
 
Sture Holmbergh    Stellan Pauli 
Justeringsman    justeringsman 
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