
Protokoll från årsmöte måndagen den 23 juli på Klockargården, Askersund.

1. Årsmötets öppnande.
Sällskapets ordförande Jonas Modig hälsade deltagarna hjärtligt välkomna till årsmötet och 
förklarade årsmötet öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till mötets ordförande valdes Jonas Modig och till sekreterare valdes Marianne Karlsson.

3. Val av två justerare
Till justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll valdes Birgitta Bergendal och 
Per Engström.

4. Fråga om kallelse till årsmötet skett på föreskrivet sätt.
Inbjudan och kallelse till årsmötet hade inom föreskriven tid skickats ut tillsammans med 
medlemsbladets Vattenår. Årsmötet godkände det sätt som styrelsen kallat till årsmötet.

5. Verksamhetsberättelse
Ordförande föredrog 2011-års årsberättelse (bilaga) och kompletterade med information om 
arbetet som påbörjades under 2011 inför minnesutställning på Konstakademin 10 november 
till 9 december, Anders Weidars arbete med monografin om Folke Dahlberg som pågått med 
stöd av sällskapet förhoppningsvis kommer att färdigställas under 2012 samt att 
minnesutställningen ska sättas upp på Västra Götalands museum i Skara under 2013. 
Årsmötet godkände årsberättelsen.

6. Årsredovisning
Ordföranden och skattmästaren föredrog 2011-års årsredovisning som inkluderar budget för 
minnesutställningen 2012 (bilaga).



Årsmötet godkände årsredovisningen.

7. Revisonsberättelse
Ordföranden föredrog revisorernas revisionsberättelse för 2011 (bilaga)
Årsmötet godkände revisonsberättelsen.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

9. Fastställande av handlingsprogram för 2012 och långsiktigt handlingsprogram samt 
budget
Ordföranden informerade om att arbetet 2012 domineras av arbetet med minnesutställningen 
på Konstakademien. Vi följer den långsiktiga handlingsplanen och stadgarna genom 100-
årsjubileet, utgivning av skrifter, kartläggning av bildkonst, dokumentera och digitalisera verk 
samt uppbyggnad en bildbank. Det långsiktiga handlingsprogrammet ska kompletteras med 
att Sällskapet ska bidra till forskning kring Folke Dahlbergs liv och verksamhet. 
Årsmötet godkände styrelsens förslag till handlingsprogram 2012, långsiktigt 
handlingsprogram och budget för 2012 (bilaga).

10. Fastställande av medlemsavgift för 2013.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om att årsavgiften för 2013 för enskild medlem 
ska vara oförändrad dvs 150 kr och för juridisk person 300 kr.

11. Val av föreningens tillika sällskapets ordförande.
Valberedningen föreslog omval av Jonas Modig. 
Årsmötet valde Jonas Modig till föreningens tillika sällskapets ordförande för 2013.

12. Val av styrelse.
Valberedningen föreslog omval av Janne Andersson, Johan Dahlberg, Marianne Karlsson, 
Kristina Liljeberg, Leif Spetz och Anders Weidar. 
Årsmötet valde styrelse enligt valberedningens förslag

13. Val av suppleanter.
Valberedningen föreslog omval av Ulrika Dahlberg och Göran Midman.
Årsmötet valde suppleanter enligt valberedningens förslag.

14 Val av revisorer jämte suppleant.



Revisorerna Agneta Rudolfson och Birgitta Wahlstrand har efter tio år avsagt sig uppdraget 
och valberedningen föreslog Björn Dieker och Per-Olof Thulin som nya revisorer samt omval 
av Bo Johansson som revisorssuppleant.
Årsmöte tackade avgående revisorer och valde revisorer och revisorssuppleant enligt 
valberedningens förslag.

15. Val av valberedning 
Årsmötet beslutade att valberedningen för 2013 utgörs av Kenth Lundström 
(sammankallande) och Gunilla Högberg

16. Övriga frågor
Ordförande läste upp förslag till uttalande av Folke Dahlberg Sällskapet angående utökade 
provskjutningar över Vättern att skickas till Försvarsdepartmentet (bilaga).
Årsmötet beslutade att ställa sig bakom uttalandet och att det skickas till 
Försvarsdepartementet/Krigsmakten.

Sällskapet firar 2012 10-årsjubileeum vilket manifesteras i form av bildmappen där de nio 
bilderna i bildserien samlas och 10-årsskriften i Vattenår.

17. Årsmötets avslutning
Ordföranden tackade alla närvarande medlemmar och förklarade årsmötet för avslutat.
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