
Årsmöte
i Carl Olof Roseniussällskapet

Tid: 190216
Plats: Betlehemskyrkan, Stockholm
Närvarande: 12 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 som ordförande
b) Beslutades välja Lars G Brandt som vice ordförande
c) Beslutades välja Jens Lunnergård som sekreterare
d) Beslutades välja Lars Bond och Sonia Lunnergård till justerare tillika rösträknare.

5. Godkännande av röstlängd
Beslutades godkänna röstlängden med 12 röstberättigade medlemmar (bilaga 1)

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
LarsOlov kommenterade verksamhetsberättelsen. Sällskapet har nu 51 medlemmar. (bilaga 2)

7. Ekonomisk redogörelse för det gångna året
Lars G kommenterade bokslutet med resultat och balansräkning. Intäkterna består främst av 
medlemsavgifter. (bilaga 3)

8. Revisors berättelse
Lars Bond läste upp revisionsberättelsen.

9. Godkännande av årsredovisningen
Beslutades godkänna årsredovisningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

11. Fastställande av årsavgift
Styrelsen föreslår en medlemsavgift med 100:- för 1 år, 300:- för 3 år, 500:- för 5 år och 2000:- för 
att bli ständig medlem.
Beslutades enligt styrelsens förslag. Information om beslutet skickas ut till medlemmarna 
tillsammans med årsmötesprotokollet.

12. Val av styrelse
Beslutades välja Lars G Brandt och Torbjörn Larspers till ordinarie styrelseledamöter för två år 
(2019–2021)



13. Val av ordförande
Beslutades enhälligt att välja 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. Sällskapets syfte
Lars G inledde punkten med att betona vikten av att syftet med sällskapet ständigt hålls levande, 
och gav som exempel ett tydligt fokus på Rosenius undervisning, mindre på hans person. LarsOlov 
gick igenom syftesmålsparagraferna i stadgarna. Nyöversättning pågår av den Korta 
dagbetraktelsen. Nyfunna predikoutkast i original av Rosenius kommer att publiceras. Några 
förkunnare har vidtalats att skriva predikningar i Rosenius anda utifrån dessa 40 predikoutkast. som 
kommer att resultera i 4 stycken predikohäften.
Sonia påpekade att vi alla är ambassadörer för sällskapet.

17. Övrig fråga
Fråga väcktes av Lars Bond om det finns e-böcker av Rosenius. Följande titlar finns utgivna som  
E-böcker: Husandakt, Kristus vårt liv, Röda serien med 7 böcker: Gud den underbare, Syndens 
dagliga plåga, En har dött för alla, Rättfärdig i Jesus, Guds Ande och Ord, Bröders gemenskap och
Jesus, bli när oss! Kan köpas via flertalet internetbokhandlare eller lånas från bibliotek.

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

________________________                              _______________________
LarsOlov Eriksson ordförande                             Jens Lunnergård, sekreterare

________________________                             ________________________
Lars Bond. justerare                                             Sonia Lunnergård, justerare
           


