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Märsta Wodehouserummet 17 mars  

Protokoll från årsmöte 2018 med WodehouseSällskapet 

2. Jacob Bagge väljs till mötesordförande 

4 Hans-Christer Jansson väljs till justeringsman 

5. Mötet förklaras behörigen utlyst genom utskick till samtliga medlemmar 2018-03-14 

6. Dagordningen godkännes med denna justering:  ”Ev. övriga frågor” stryks här. 

7. Verksamhetsberättelsen föredras och föranleder inga kommentarer. Bilaga 1 

8. Kassörens årsberättelse föredras. Årets resultat är kr 56 083:67 Bilaga2 
Styrelsens kommentar, bilaga? föredras och godkännes. 

9. Revisionsberättelsen förelåg ej skriftligt. Den föredras per telefon och innehåller revisorns 
tillstyrkande av att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. En skriftlig version kommer att biläggas. 

Årsmötet beslutar att tillstyrka ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret, under förutsättning att 
en undertecknad revisionsberättelse presenteras och bifogas protokollet. Den tillträdande styrelsen 
skall bevaka att så sker. 

10 Val av styrelse för kommande verksamhetsår. Sällskapet har ingen valberedning, varför den 
avgående styrelsen fungerar som valberedning. 

Avgående styrelsen föreslår att följande ordinarie ledamöter väljs 

• John Petterson Göteborg john.pettersson84@gmail.com  0707 786408 
• Lennart Wärje Helsingborg lennart@setton.se  042 24 23 94 
• Björn Bergström Västerås bjorn.bergstrom@swipnet.se  021-14 62 63 
• Jenny Gustafsson Göteborg nimbusbus@hotmail.com  031 71462 78 
• Fritz Reinhold Falsterbo f.reinhold@cpmbyggkonsulter.se  0709 57 20 85 
• Philip Widell Uppsala philip.a.widell@telia.com  0705 16 02 34 

Sekreterare.: Vakant 

Revisor: Vakant. Den tillträdande styrelsen bemyndigas att utse en revisor. 

Årsmötet godkänner styrelsens förslag till ledamöter till nästkommande årsmöte 

Ansvarsfördelningen inom styrelsen skall fastställas vid ett konstituerande styrelsemöte. (Avgående 
styrelses förslag presenterades i kallelsen till årsmötet.) 

Styrelsen bemyndigas att vid behov kalla adjungerade ledamöter. (Avgående styrelses förslag 
presenterades i kallelsen till årsmötet) 

11. Val av ordförande inom styrelsen 

Styrelsen föreslår att John Petterson utses till ordförande. 

 Årsmötet beslutar att utse John Petterson till ordförande 
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12. Medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret 

Årsmötet beslutar att följa styrelsens förslag att avgiften behålls vid kr 250 

13. Övriga frågor 

 a) Rapporter från kapitlen.  Inga rapporter har inkommit 

b) Årsmötet ställer sig bakom förra styrelsens upp maning till den tillträdande styrelsen att ta 
upp frågan om stadgerevision 

c) Som framgick av kallelsen har Bengt Malmberg på eget initiativ genomfört en medlemsenkät 
om hur Sällskapets verksamhet bör bedrivas. Björn Bergström tog upp frågan vid mötet. 
.Synpunkter på detta ämne har också framförts av Fritz Reinhold och Henrik Dieden. Årsmötet 
tackar för dessa insatser och uppmanar den tillträdande styrelsen att utvärdera förslagen och 
använda dem i sitt fortsatta arbete för att utveckla Sällskapets verksamhet. 

d) Kulturnämnden i Sigtuna diskuterar en omdisponering av Bibliotekets lokaler. Mötet 
adjungerade därför Monica Dahlgren att se till att en översyn görs av avtalet om 
Wodehousesamlingen mellan Svenska Wodehousesällskapet och Sigtuna kommun och 
rapportera till styrelsen. 
I översynen bör ingå att samlingarna skall förbli intakta och om behov så föreligger flyttas till 
annan instans. 
 
Louise Skeppare erbjuder sig att bevaka frågan i Kulturnämnden och rapportera till styrelsen, 
vilket årsmötet tackar för.  

 

Västerås 2018-03-30   Enebyberg 2018-04-08 

(jacob bagge)  (hans-christer jansson) 

Jacob Bagge   Hans-Christer Jansson 

Årsmötets ordförande   Justeringsman 

 

  



3 
 

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för 2017 

Vi har producerat och distribuerat årsskriften JEEVES,  

 
Vårt sydliga Kapitel, the Scones, och vårt västliga Kapitel, the Goats, har varit aktiva under året. Ett 
nytt Kapitel, baserat i Västerås/Uppsala/Sala är under bildande. 
 
Årsmötet valde Sven Sahlin till ordförande och Jacob Bagge, Göran Bülow, Björn Bergström, Louise 
Skeppare, Anna Hessling, Claes Ek, Monica Dahlgren, Anthony Eyre, Lena Randau Gustafsson och 
Jenny Gustafsson till ordinarie styrelseledamöter.  
 
Styrelsen har avhållit tre styrelsemöten. 
 
Medlemsantalet i sällskapet uppgick till ca 193, varav 5 med utländsk adress. Betalningsstatus för 
medlemsavgiften varierar. En faktura för avgiften för 2018 följde med kallelsen till detta årsmöte 
 
Bengt Malmberg har på eget initiativ skickat en enkät till medlemmarna, om vilken verksamhet de 
önskar att PGWS skall ägna sig åt. Styrelsen har inte haft resurser att behandla resultatet av denna 
och överlämnar detta ärende till den tillträdande styrelsen. 
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Bilaga 2 

Bilaga 3 Styrelsens kommentar till den ekonomiska situationen m m. 

Vår ekonomi är i balans.  
Vi har tidigare beslutat att vi skall försöka tillmötesgå önskemål från kapitlen om ekonomiska bidrag 
till arrangemang.  

Vi har en fordran på PP Tryck på ca Skr 16 000 för felaktigt inbetalad MOMS, som återbetalats av 
Skatteverket till PP. Styrelsen ger i uppdrag till Björn Bergström att hantera detta i kontakt med Peter 
Palm, som ju har varit krasslig. Vi vill undvika att PP Tryck får problem med en skuld till oss. Detta 
borde gå att reglera i samband med produktionen av årets Jeeves. 

Om PP Tryck får problem att hantera våra utskick kan vi använda företaget JustNu, som Jacob 
anlitade för utskicket av kallelsen till detta möte. 

 


