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PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTET I  

FÖRENINGEN SÖDRA LATINARE DEN 18 NOVEMBER 2011 

Plats: Södra Latins aula 

Närvarande: 83 medlemmar 

§ 1 Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet 

Valdes Peter Lundborg till mötesordförande, Per Furusjö till mötessekreterare samt 

Bo Ragnar och Lars-Olof Nyhlén att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 2 Fråga om mötets behöriga sammankallande 

Meddelade sekreteraren att kallelse utsänts den 12 oktober 2011. Förklarades mötet 

behörigen utlyst. 

§ 3 Fastställande av förslaget till föredragningslista 

Ordföranden anmälde att Göran Wessberg och Lars-Olof Nyhlén under punkten 

Övriga ärenden avsåg att läsa ur nobelpristagaren Tomas Tranströmers skrifter. 

Ordföranden anmälde även att han avsåg att föreslå mötet att sända ett 

gratulationsbrev till Tranströmer. Med dessa tillägg fastställdes förslaget till 

föredragningslista. 

§ 4 Styrelsens förvaltningsberättelse 

Ordföranden föredrog styrelsens förvaltningsberättelse. Beslöts därefter lägga 

förvaltningsberättelsen till handlingarna. 

§ 5 Revisorernas berättelse 

Föredrogs revisorernas berättelse. Beslöts lägga revisionsberättelsen till 

handlingarna. 

§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslöts bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

§ 7 Beslut angående disposition av resultatet av föregående års verksamhet 

Beslöts balansera årets överskott om kr 636,31 i ny räkning. 

Ordföranden överlämnade därefter kr 18 950 till rektors hjälpkassa. 

§ 8 Val av styrelse: ordförande samt minst tre och högst sex ledamöter 

Ordförande: 

Peter Lundborg omval 1 år 

Ledamöter: 

Per Furusjö omval 1 år 

Olle Wessberg omval 1 år 

Peter Sundgren nyval 1 år 

Marianne Rutberg omval 2 år 
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Marie Louise Reinius omval 2 år 

Thomas Odelius nyval 2 år 

§ 9 Val av två revisorer och en revisorssuppleant för tiden  

till årsmötet 2012 
Beslöts att till revisorer omvälja Christina Axelsson och Björn Holmgren samt till 

revisorssuppleant omvälja Karin Öberg. 

§ 10 Fastställande av årsavgift för år 2012 

Beslöts att årsavgiften skall vara kr 125. 

§ 11 Val av valberedning, som består av två på årsmötet valda ledamöter, varjämte 

styrelsen utser en tredje sammankallande ledamot 

 Omvaldes Dag Linder och Rolf di Stefano. Meddelade ordföranden att styrelsen 

beslutat omvälja Tony Ruster som sammankallande ledamot. 

§ 12 Övriga ärenden 

Läste Göran Wessberg fyra dikter, Lars-Olof Nyhlén ett prosastycke samt Peter 

Lundborg ett självbiografiskt stycke av Södra Latinaren och Nobelpristagaren 

Tomas Tranströmer. 

Beslöts sända ett av ordföranden föreslaget gratulationsbrev. 

Vid protokollet: Justeras: 

Per Furusjö Peter Lundborg 

sekreterare vid mötet ordförande vid mötet 

Bo Ragnar Lars-Olof Nyhlén 

justeringsman justeringsman 


