
Protokoll vid Wilhelm Peterson-Berger Sällskapets årsmöte den 23 mars 2012.

Närvarande från styrelsen och styrelsesuppleanter: Lena Johnson, Ulf Palmqvist, Ing-
Marie Södergren, Joakim Tillman, Curt Carlsson, Bo Hyttner, Lars-Johan Rundqvist, 
Nils-Johan Tjärnlund samt ett trettiotal övriga medlemmar.

1. Joakim Tillman hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

2. Till ordförande respektive sekreterare  vid årsmötet valdes Joakim Tillman och
Ing-Marie Södergren.

       
3. Curt Carlsson och Henrik Karlsson valdes att justera dagens protokoll.

4. Årsmötet förklarades vara behörigen utlyst.

5. Den upprättade dagordningen fastställdes av mötet.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes av mötet.

7. Ulf Palmqvist föredrog resultat- och balansräkningarna. Årsmötet godkände de 
framlagda redovisningshandlingarna.

8. Revisor Ulf Hedbäck föredrog  revisionsberättelsen, vilken godkändes av mötet.

9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Bengt Enflo redogjorde för valberedningens arbete.

a. Till ordförande för en tid av 1 år valdes Siv Wennberg.
b. Till  styrelseledamöter för en tid av två år omvaldes Lena Johnson och Ulf Palmqvist.
c. Tll styrelsesuppleanter för en tid av ett år omvaldes Curt Carlsson och Lars-Johan 

Rundqvist. Vidare nyvaldes Eva Karpe och Per Enflo efter Nils-Johan Tjärnlund och 
Bo Hyttner, som avsagt sig omval.

11. Till ordinarie revisorer omvaldes Ulf Hedbäck och Lars Åkerblom. Till   
        revisorssuppleant omvaldes Lennart Brynielsson.

12. Till valberedning omvaldes Barbro Arnér och Bengt Enflo.

13. Styrelsen, genom kassören Ulf Palmqvist, föreslog oförändrad årsavgift för 2013.

14.  Inga övriga ärenden hade av styrelsen hänskjutits till årsmötet.

15. Inga medlemsmotioner hade inkommit.
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16. Henrik Karlsson informerade kort om sin P.-B. biografi, som väntar på utgivning.

17. Inget att notera.

18. Joakim Tillman förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

Ing-Marie Södergren Curt Carlsson Henrik Karlsson

En vädjan från kassören

Vår ekonomi är ansträngd. Om vi ska kunna erbjuda medlemmarna intressanta program 
vid våra sammankomster får vi kostnader för musiker och föredragshållare i form av 
resebidrag, stipendier mm. Rimligt är också att  bjuda de medverkande på förtäringen vid 
mötena. Deltagaravgifterna täcker det mesta av kostnaderna för årsmötet och höstmötet 
men det  blir regelbundet ett underskott. Stora kostnader har vi också för kopiering och 
porton m m.

För att råda bot på detta har jag tre förslag:

1. Snälla: sänd in medlemsavgiften i tid. Medlemmar som ännu inte betalt för innevarande 
år får med detta utskick ett nytt inbetalningskort.
2. Ni som har e-post: sänd uppgift om mailadress till ulf.se.palmqvist@telia.com. Det är 
stora pengar att spara på att göra utskicken elektroniskt.
3. Frivilliga bidrag, stora som små, mottages tacksamt. Plusgirot är 34 48 22-2

Ulf Palmqvist
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