
Årsmöte
i Carl Olof Roseniussällskapet

Tid: 200215
Plats: Roseniuskyrkan, Stockholm
Närvarande: 10 medlemmar

1. Öppnande
LarsOlov hälsade välkommen och inledde med bön.
2. Godkännande av kallelsen till årsmötet
Konstaterades att kallelse sänts i vederbörlig ordning enligt stadgarna.
3. Fastställande av dagordning
Beslutades fastställa dagordningen.
4. Val till presidium för årsmötet
a) Beslutades välja LarsOlov Eriksson till ordförande
b) Beslutades välja Daniel Lindmark till vice ordförande
c) Beslutades välja Jens Lunnergård till sekreterare
d) Beslutades välja Mari-Ann Einarsson och Sonia Lunnergård till justerare tillika rösträknare.
5. Godkännande av röstlängd
Beslutades godkänna röstlängden med 10 röstberättigade medlemmar (bilaga 1)
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
LarsOlov kommenterade verksamhetsberättelsen. Sällskapet har nu 65 medlemmar. (bilaga 2)
7. Ekonomisk redogörelse för det gångna året
Lars G Brandt kommenterade bokslutet med resultat och balansräkning. Intäkterna består främst av
medlemsavgifter. (bilaga 3)
8. Revisors berättelse
Lars G Brandt läste upp revisionsberättelsen.
9. Godkännande av årsredovisningen
Beslutades godkänna årsredovisningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019
11. Fastställande av årsavgift
Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter med 100:- för 1 år, 300:- för 3 år, 500:- för 5 år och
2000:- för att bli ständig medlem.
Beslutades enligt styrelsens förslag.
12. Val av styrelse
Beslutades om välja LarsOlov Eriksson, Jens Lunnergård och Birgit Hedman till ordinarie 
styrelseledamöter för två år (2020-2022).
13. Val av ordförande
Beslutades enhälligt att omvälja LarsOlov Eriksson till ordförande för ett år.
14. Val av revisor och revisorssuppleant
Beslutades välja Gösta Eklund till ordinarie revisor och Lars Bond till revisorssuppleant.
15. Val av valberedning
Beslutades välja Gunnar Löfgren och Gustaf Lunnergård till valberedning för ett år



16. Information om framtida planer
Handskrifter med predikoutkast av CO Rosenius kommer att utges i fyra volymer av EFS med 
rosenianskt präglade predikningar av nu levande förkunnare.
Revidering pågår av Rosenius korta dagbetraktelser (Andreas Brandt).
Nästa årshögtid för sällskapet kommer att firas på Johannelunds teologiska högskola med ett lite 
mer omfattande symposium om Rosenius och hans texter. Flemming Kofod-Svendsen kommer att 
medverka och presentera sitt projekt ”Den globale Rosenius”. Hur påverkar Rosenius olika 
kulturer?

17. Avslutning
LarsOlov Eriksson avslutade årsmötesförhandlingarna och tackade de närvarande och särskilt 
Daniel Lindmark.

________________________  _______________________
LarsOlov Eriksson ordförande  Jens Lunnergård, sekreterare

________________________  ________________________
Mari-Ann Einarsson justerare  Sonia Lunnergård, justerare 


