
Årsmöte 
i Carl Olof Roseniussällskapet 

Tid: 180224
Plats: Roseniuskyrkan, Smala Gränd 5, Stockholm
Närvarande: 14 medlemmar

1. Öppnande
LarsOlov hälsade välkommen och inledde med bön.

2. Godkännande av kallelsen till årsmötet
Konstaterades att kallelse sänts i vederbörlig ordning enl. stadgarna.

3. Fastställande av dagordning
Beslutades fastställa dagordningen.

4. Val till presidium för årsmötet
a) Beslutades välja LarsOlov Eriksson som ordförande 
b) Beslutades välja Lars G Brandt som vice ordförande 
c) Beslutades välja Jens Lunnergård som sekreterare 
d) Beslutades välja Hakon Långström och Martin Wiklund till justerare tillika 
rösträknare.

5. Godkännande av röstlängd
Beslutades godkänna röstlängden med 14 röstberättigade medlemmar. (Bilaga 1).

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
LarsOlov kommenterade verksamhetsberättelsen. Sällskapet har nu 40 medlemmar. Fem 
nya medlemmar har tillkommit under årshögtiden. (Bilaga 2).

7. Ekonomisk redogörelse för det gångna året
Lars G kommenterade bokslutet. Intäkter består fr. a. av medlemsavgifter. Vi har haft 
utgifter för logotype och hemsida m.m. (Bilaga 3).

8. Revisors berättelse
Ingen revisionsberättelse förelåg då ingen revisor valts ännu.

9. Godkännande av årsredovisningen
Beslutades godkänna årsredovisningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

11. Fastställande av årsavgift
Beslutades om oförändrad årsavgift på 100 kr/medlem för 2018.



12. Val av styrelse
a) Beslutades välja LarsOlov Eriksson, Birgit Hedman och Jens Lunnergård till 
ordinarie styrelseledamöter för två år (2018–2010).
b) Beslutades välja Lars G Brandt och Torbjörn Larspers till ordinarie 
styrelseledamöter för ett år (2018–2019).

13. Val av ordförande 
Beslutades att välja LarsOlov Eriksson till ordförande för ett år.

14. Val av revisor och revisorssuppleant
Beslutades välja Lars Bond till ordinarie revisor och Gösta Eklund till revisors- 

suppleant.

15. Val av valberedning
Beslutades välja Gunnar Löfgren och Gunnar Lunnergård till valberedning för ett år.

16. Stadgar
 Beslutades godkänna de av styrelsen reviderade stadgarna. (Bilaga 5).

17. Övrig fråga
Frågan väcktes om årsmötet måste firas under den kalla årstiden. Lars G hänvisade till 
stadgarna, som säger att årsmötet bör firas under februari månad. LarsOlov påpekade att 
Rosenius både föddes och dog under februari månad.

18. Avslutning
LarsOlov Eriksson avslutade årsmötesförhandlingarna och tackade de närvarande.

19. Blomsternedläggning (150 årsminnet av Rosenius död)
Årsmötesdeltagarna tågade iväg till Carl Olof Rosenius grav på Johannes kyrkogård. 
LarsOlov höll ett tal vid graven och lyfte fram Rosenius livsgärning och betydelse för 
svensk kristenhet. En blomma lades ner gemensamt från EFS, ELM-BV och 
Roseniussällskapet. Gemensamt sjöngs Rosenius sång: Med Gud och hans vänskap och 
LarsOlov avslutade minnesstunden med bön.

________________________                              _______________________
LarsOlov Eriksson ordförande                             Jens Lunnergård, sekreterare

Justerare

________________________                              _______________________
Hakon Långström                                                 Martin Wiklund


