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1. Konstaterande att mötet är beslutfört samt stadgeenligt utlyst 
Årsmötet konstaterade att mötet var beslutfört samt stadgeenligt utlyst.                                                                     
 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Kristina Rosén valdes till mötesordförande. Agnes Sollid valdes till sekreterare. 
 
3. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll, tillika agera 
rösträknare  
Lars Lundqvist och Christian Richette valdes till justerare och rösträknare. 
 
4. Justering av röstlängd 
Röstlängden förklarades justerad. 
 
5. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes utan tillägg, se bilaga 1. 
 
6. Läggande av föregående årsmötesprotokoll till handlingarna 
Föregående årsmötesprotokoll lades till handlingarna. 
 
7. Föredragning av den avgående styrelsens års- och kassaberättelse samt budget för 
nästkommande år 
Årsmötet beslutade att texten ”samt budget för nästkommande år” skall läggas till punkt 7. 
Skattmästare Jonas Dahlberg gick igenom balans- och resultaträkning för år 2006, se bilaga 2. 
Sällskapets ekonomi är inte bra. Det negativa resultatet förklarades med att många medlemmar 
inte har betalat medlemsavgift för 2006. Orsaker och eventuella åtgärder diskuterades. Styrelsen 
tror att orsaken är att det inte har skickats ut separata inbetalningskort till medlemmarna. Detta 
kommer att ändras. Som ett resultat av de ekonomiska problemen kommer styrelsearvodet att 
sänkas från 1800 kr till 1000 kr. 
 
8. Föredragning av revisionsberättelsen 
Revisorerna Mattias Hammarlund och Bo Johansson föredrog revisionsberättelsen, se bilaga 3. 
De fann att räkenskaperna är förda i god ordning och de tillstyrkte att resultaträkningen och 
balansräkningen fastställs och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för kommande 
räkenskapsår. 
 
Bo Hammarlund framförde en anmärkning på teckningsrätten, se bilaga 3. 
 
Ordförande Kristina Rosén berättade därefter om styrelsens arbete under det gångna året, se 
verksamhetsberättelsen bilaga 4. Många medlemmar deltar på aktiviteter. Tyvärr betalar inte alla 
medlemsavgift. Eftersom det finns medlemmar som inte betalar medlemsavgift men ändå deltar 
på pubar och fester har dessa inte avskrivits som medlemmar. Ett exakt medlemsantal är därför 
svårt att fastställa.  



 
9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år 
Denna punkt flyttades till punkt 19. 
 
11. Framförande av valberedningens förslag 
Lars Lundqvist läste upp valberedningens förslag, se bilaga 5. Audrey Lebioda avgick under 
oktober 2006. Jonas Dahlberg, Lotta Sahlberg, Liselotte Beke och Mariana Eriksdotter Bergkvist 
kommer att avgå.  
 
12. Val av ordförande 
Som ordförande föreslog valberedningen Kristina Rosén. Årsmötet beslutade att Kristina 
Rosén väljs till ordförande. 
 
13. Val av vice ordförande 
Som vice ordförande föreslog valberedningen Martin Olsson. Årsmötet beslutade att Martin 
Olsson väljs till vice ordförande. 
 
14. Val av sekreterare 
Som sekreterare föreslog valberedningen Agnes Sollid. Årsmötet beslutade att Agnes Sollid väljs 
till sekreterare. 
 
15. Val av skattmästare 
Som skattmästare föreslog valberedningen Ann Kristin Fredriksson. Årsmötet beslutade att 
Ann Kristin Fredriksson väljs till skattmästare. 
 
16. Val av övriga styrelsemedlemmar 
Valberedningen föreslog att Jaan Pannel sitter kvar som styrelseledamot. Som tillträdande 
styrelseledamöter föreslogs Tina Baudou, Eva-Maria Hellblom, Henrik Liljegren och Steve 
Olsson. Årsmötet beslutade att välja in dessa personer i styrelsen.  
 
17. Val av två revisorer och revisorssuppleant 
Som revisorer föreslog valberedningen Edward Blom och Jonas Dahlberg. Som 
revisorssuppleant föreslog valberedningen Ola Hammarlund. Årsmötet beslutade att Edward 
Blom och Jonas Dahlberg väljs som revisorer och att Ola Hammarlund väljs som 
revisorssuppleant. 
 
18. Val av valberedning 
Årsmötet beslutade att som valberedning för kommande mandatperiod väljs Lars Lundqvist 
(sammankallande) och Per-Ola Karlsson samt tillskottet Anders Gidlöf. Anastasia Pettersson 
avgår. 
 
19. Behandling av propositioner från styrelsen 
Föredrogs proposition från styrelsen, se bilaga 6. Styrelsen anser att en sänkning av 
medlemsavgiften från 70 kronor till 60 kronor kommer att bidra till ett större antal betalande 
medlemmar. Propositionen diskuterades och många olika åsikter framfördes. En knapp majoritet 
röstade för en sänkning. Årsmötet beslutade att sänka årsavgiften för medlemmarna till 60 
kronor för 2007. 
 



Martin Olsson gick igenom diskussionsunderlaget från styrelsen om att införa lösenord till 
webbsidans jobbank, se bilaga 6. Många medlemmar uttryckte ett starkt motstånd mot detta 
förslag. Alternativa möjligheter diskuterades, t.ex. att skicka ut mail till medlemmar när jobbanken 
uppdateras. Denna service var det flera medlemmar som efterfrågade. Styrelsen skall diskutera 
frågan vidare.  
 
20. Behandling av motioner från medlemmar och hedersmedlemmar 
Två motioner behandlades på årsmötet, se bilaga 6. Den första motionen, som ställdes av 
Edward Blom, föreslog att Emils skål skall bli obligatorisk på sällskapets alla sammankomster och 
att den skall utföras stående. Martin Olsson framförde styrelsens åsikt i denna fråga, nämligen att 
Emils skål skall vara frivillig och utföras med glädje, inte under tvång. Han frågade också vad 
straffet skulle vara för utebliven Emil-skål. En klar majoritet röstade mot motionen, endast 
Edward Blom röstade för. Årsmötet beslutade att inte anta motionen om Emils skål men alla 
enades om att Emils skål är ett viktigt inslag under sällskapets sammankomster och en tradition 
som kommer att bestå i framtiden.   
 
Den andra motionen, också den ställd av Edward Blom, föreslog tidigare intagande av nya 
kursare i styrelsen. Styrelsen förespråkade motionens fjärde alternativ i ett eget svar på motionen, 
se bilaga 6. Edward Blom valde att låta sin motion kanaliseras in i styrelsens svar på hans motion. 
Årsmötet beslutade att styrelsen har i uppdrag att i samarbete med valberedningen i ett tidigt 
stadium försöka adjungera ett eget valt antal personer från kursen. 
 
21. Behandling av övriga frågor 
Avgående styrelsemedlem Mariana Eriksdotter Bergkvist berättade om svårigheter med att få in 
artiklar till DLF och uppmanade alla medlemmar att bidra med artiklar. 
 
Anders Gidlöf presenterade Allmänna utsmyckningskommitténs förslag på en ny variant av 
medlemsbevis samt förtjänsttecken, se bilaga 7. Det diskuterades om förtjänsttecknet skulle 
utformas som en medalj eller en brosch. Edward Blom påpekade att det kommer att bli för dyrt 
med tryck på två sidor. Medlemsnålarna kommer snart att ta slut. När nya skall beställas kan man 
samtidigt undersöka möjligheten att ta fram de nya förslagen. Årsmötet beslutade att styrelsen 
får i uppgift att ordna en utsmyckningskommitté, eventuellt den gamla, och rapportera till nästa 
årsmöte samt utreda möjligheten att få ekonomisk sponsring för att ta fram nya medaljer/nålar.  
 
Styrelsemedlem Ann Kristin Fredriksson berättade att det har varit svårt att få matbudgeten att gå 
ihop på sällskapets fester. Hon ville höra årsmötets synpunkter på att höja festavgiften på vår- 
och höstfester för förvärvsarbetande medlemmar. Studentmedlemmar kan eventuellt få betala en 
lägre festavgift. Årsmötet var positiva till denna möjlighet och styrelsen skall diskutera detta 
vidare. 
 
Ordförande Kristina Rosén tackade av avgående styrelseledamöterna Jonas Dahlberg, Liselotte 
Beke och Mariana Eriksdotter Bergkvist med blommor och var sitt konstverk. Audrey Lebioda 
och Lotta Sahlberg var inte närvarande vid årsmötet och kommer att avtackas senare. Även de 
avgående revisorerna Bo och Mattias kommer att tackas vid ett senare tillfälle då dessa hade 
hunnit gå innan punkt 21. 
 
 
Edward Blom läste en hyllningsdikt till avgående skattmästare Jonas Dahlberg, se bilaga 8. 
 
Årsmötet avslutades kl. 22.00. 
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