
Årsmöte
för Carl Olof Roseniussällskapet
Tid: 220212
Plats: Roseniuskyrkan
Röstande: 5 medlemmar
1. Årsmötets öppnande
Sällskapets ordförande LarsOlov Eriksson hälsade välkommen och 
öppnade årsmötet
2. Godkännande av kallelsen till årsmötet
Kallelsen har utsänts i vederbörlig ordning enligt stadgarna.
Beslutade godkänna kallelsen till årsmötet.
2. Godkännande av dagordning
Beslutades godkänna dagordningen.
3. Val till presidium för årsmötet
a) Beslutade välja LarsOlov Eriksson till ordförande.
b) Beslutade att välja Sonia Lunnergård till vice ordförande
c) Beslutade välja Jens Lunnergård till sekreterare.
4. Val av justeringspersoner/rösträknare
Beslutade välja Gunnar Löfgren och Gustaf Lunnergård. 
5. Godkännande av röstlängd 
Beslutade godkänna röstlängden
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021
Beslutade godkänna styrelsens verksamhetsberättelse. 
7. Ekonomisk redogörelse för det gångna året
Årets överskott är 7 827:-
8. Fastställande av resultat – och balansräkning för 2021
Beslútade fastställa resultat- och balansräkning för 2021 enligt revisorernas förslag.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
8. Fastställande av årsavgift
Beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter. (100 kr /år, med möjlighet att 
betala för 3 år 300:- eller 5 år 500:- eller att bli ständig medlem för 2000 kr).
9. Val av styrelse
Beslutade enligt valberedningens förslag att välja LarsOlov Eriksson, Jens Lunnergård och Birgit 
Hedman till styrelseledamöter för två år. (Lars G Brandt och Torbjörn Larspers kvarstår kvarstår i 
styrelsen till 2023). 
10. Val av ordförande
Beslutade att välja LarsOlov Eriksson till ordförande fram till nästa årsmöte.
11. Val av revisor och revisorssuppleant
Beslutade välja Gösta Eklund till ordinarie revisor och Lars Bond till revisorssuppleant.
12. Val av valberedning
Beslutade välja Gunnar Löfgren och Gustaf Lunnergård till valberedning för ett år.
13. Övriga frågor Framfördes en fråga om hur man får tag i Rosenius Passionspredikningar  
och hänvisade till antikvariat. Uppdrogs åt Torbjörn Larspers att eftersöka Petterssons efterlämnade 
stenograferade men ej tryckta predikningar av Rosenius.

________________________  _______________________
LarsOlov Eriksson, ordförande  Jens Lunnergård, sekreterare

________________________________________________
Gunnar Löfgren, justerare          Gustaf Lunnergård, justerare


