
Kultursällskapet Milan Rúfus och Tomas Tranströmers vänner
Årsmötet 2019

Plats: Gösta Ekmans väg 5, 129 35 Stockholm
Datum: 5 maj 2019

PROTOKOLL

§ 1 Årsmötet öppnades av Nadja Gyllenhammar som välkomnade alla närvarande.

§ 2 Årsmötet förklarades att mötet utlystes i behörig tid och ordning.

§ 3 Till årsmötets ordförande valdes Hans Wiberg och till sekreterare Yvetta Asp.

§ 4 Lotta Sjödahl och Malin French valdes till justeringsmän tillika till rösträknare.

§ 5 Fastställande av röstlängden och dagordningen. Noterades närvaro av 8 
stycken röstberättigade vilket förklarades vara röstlängden. Dagordningen 
godkändes.

§ 6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. Upprättat verksamhets-
berättelse för verksamhetsåret 2018 lästes av alla. Därefter lades den till 
handlingar efter smärre formalia rättelse.

§ 7 Ekonomisk redogörelse gavs av Hans Wiberg. Behållningen har minskat något 
men ekonomi är på plus.

§ 8 Revisionsberättelse. Hans Wiberg föredrog revisionsberättelse som lades till  
handlingar utan erinran.

§ 9 Beslut om fastställande av Sällskapets resultat- och balansräkning. Resultat-
och balansräkning fastställdes av årsmötet.

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades i enlighet med 
revisorns tillstyrkande ansvarsfrihet.

§ 11 Val av ordförande. Nadja Gyllenhammar fortsätter som ordförande.



§ 12 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
Omval av styrelseledamöter: Jan Gyllenhammar, Mariann Gustafsson, Yvetta, 
Asp, Lotta Sjödahl
Omval av suppleanter: Maria Hjalmarson, Malin French

§ 13 Val av revisorer. Hans Wiberg blev omvald som revisor, Kerstin Sorsdotter 
som revisorssuppleant.

§ 14 Val av valberedning på två personer. Till valberedning valdes Milan Chromek 
och Lotta Sjödahl, sammankallande.

§ 15 Fastställande av medlemsavgiften för 2019. Årsmötet fastställde oförändrad 

medlemsavgift à 150 kr.

§ 16 Motioner. Inga motioner har inkommit.

§ 17 Information inför år 2019-2020, verksamhetsplan. Nadja har inte presenterat 
verksamhetsplan, diskussion om fortsatt verksamhet fördes under § 18. Nadja 
har informerat om publicering i tidskriften ”Slovenka” av hennes artikel om 
framträdandet i Stockholm den 3. dec. 2018 - ”Minnesafton till Milan Rufus 90
årsdagen”. 

§ 18 Övriga frågor. 
Vår webbsida www.milanrufus.se. Jan Gyllenhammar ansvarar för att 
webbsidan är uppdaterad med information om aktiviteter, m.m. På webbsidan 
finns det möjlighet att blogga och det finns också en Youtube-länk till 
videoupptagning av föreställningen på Stadsbiblioteket.
När det gäller verksamheten för 2020 har Nadja nämnt tanke om att uppträda i 
Prag. Hans Wigren framförde att Nadja undersöker detta. En formell inbjudan 
från den tjeckiska sidan skall i så fall vara ett första steg för fortsatt planering. 
Nadja får återkomma när det blir aktuellt.

§ 19 Årsmötets avslutande. Mötet avslutades med tack till alla närvarande.

Vid protokollet: Yvetta Asp

Justering: Lotta Sjödahl Malin French


