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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
 

KATARINA SKOLGILLE 
14 maj 2013 

 

Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 

Stockholm. 
 

 

 

 

1/ 

Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 83:e  årsmöte och 

hälsade alla årsmötesdeltagare varmt välkomna.  

 

2/ 

Mötet godkände att årsmötet var behörigt utlyst. Kallelse till mötet utsändes per 

post och mail under vecka 12. 

 

3/ 

Parentation: 

 

Avlidna Gillesbröder under 2012. 

 Bengt Grann, Tumba. 23 jan -28, medlem 1978 

 Bo Selander, Stockholm, 1 feb -27, medlem 84 

 Kurt Ramkvist, Stockholm, 11 okt -19, medlem 85 

 Lennart Tauson, Stockholm, 12 maj -37, medlem -89 

 Sven-Olov Waller, Bromma, 13 okt -27, medlem -99 

 

De bortgångna Gillesbröderna hedrades med en tyst minut. 

 

4/ 

Val av justeringsmän: 

 

Bengt H Nilsson och Bengt Almlöv valdes till justeringsmän och tillika 

rösträknare. 

 

 



 

 2 

 

 

 

5/ 

Styrelsens verksamhetsberättelse 

Mötet krävde ingen uppläsning av Gillets verksamhetsberättelse för verk-

samhetsåret 2012. Verksamhetsberättelsen var utsänd med inbjudan till 

årsmötet. 

Mötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse. 

 

6/ 

Gillets resultat- och balansräkning 

Kassaförvaltaren Jan Adamson redogjorde för Gillets ekonomi, resultat- och 

balansräkning per 2012-12-31 Den ekonomiska redovisningen var utsänd i 

samband med kallelsen till årsmötet. 

Mötet godkände den ekonomiska redogörelsen. 

 

7/ 

Revisorernas berättelse 

I revisorernas Karl-Gustav Plogfeldt/Roger Fröberg frånvaro läste Åldermannen 

upp revisionsberättelsen med förslag till Årsmötet:  

- att fastställa och godkänna resultat- och balansräkning per den 121231, 

- att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.  

 

8/ 

Fastställande av resultat- och balansräkning 

Mötet beslöt att fastställa och godkänna framlagd resultat- och balansräkning. 

 

9/ 

Ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

10/ 

Val av styrelse 

Efter förslag från valberedningen, bestående av herrarna Örnhall & Östergren 

beslutade mötet följande: 

 Göran Wendin omvaldes till ÅM 2015 

 Sten Carlsson, omvaldes till ÅM 2015 

 Håkan Lovallius, omvaldes till ÅM 2015 

 Christer Ellburg, omvaldes till ÅM 2015 

 Ingvar Fröberg, omvaldes till ÅM 2015 
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11/ 

Val av två revisorer: 

 Karl-Gustaf Plogfelt omvaldes som revisor till årsmötet 2014 

 Roger Fröberg omvaldes som revisorer till årsmöte12/ 

12/ 

Val av valkommitté 

Hans Örnhall & Börje Östergren omvaldes som valkommitté för årsmötet 2014. 

Hans Örnhall utsågs som sammankallande. 

 

Samtliga val var enhälliga. 

 

13/ 

Årsavgift 

På förslag av styrelsen skall årsavgiften för 2014 vara oförändrad, 125: - kronor. 
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

  
14/ 

Fördelning av insamlade medel 

Styrelsen förslag att insamlade medel i samband med års- och höstmöte 2013 

skall överlämnas till Internationella Engelska Gymnasiet till skolan ’Bäste 

Kompis’. Framröstningen skall ske i samverkan mellan elevkår och 

lärarkollegiet. Summa 3,000: - jämte diplom skall utdelas i samband med 

skolavslutningen den 7 juni 2012. Förslaget godkändes av årsmötet. 

. 

15/ 

Nya Veteraner, 25 års medlemskap i Gillet: 

 Kjell Brobäck, Stockholm 

 Christer Ellburg, Järna 

 Carl-Gustaf Plogfeldt, Huddinge 

 Tony Ruster, Bromma 

 Göran Smedfors, Bromma 

 

Ny Jubelveteran, 50 års medlemskap i Gillet: 

Inga Jubelveteraner förelåg detta år att honorera 
 

16/ 

Nya medlemmar under verksamhetsåret 2012: 

 Håkan Hillerström, Järfälla, 18 nov-44, pensionär 

 Lennart Hörnfeldt, Stockholm, 3 mars-42, 

 Alf Justrell, Danderyd, 7 mars -46, 

 Christer Norell, Hässelby, 24 mars-47, leg läkare 

 Bo Rosén, Nykvarn, 29 juli-37, pensionär 

 Lars Borke, Lerum, 31 aug-37, redaktör 
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17/ 

Inkomna skrivelser 

Inga skrivelser har inkommit till styrelsen. 

 

18/ 

Övriga frågor: 

 

Stadgeändring: 

Styrelsen föreslog att årsmötet skall hållas senast under maj månad mot tidigare 

skrivning, mars månad. 

Första gången godkände Årsmötet 2012 styrelsens förslag till stadgeändring. 

Årsmötet godkände styrelsens förslag till stadgeändring, varefter denna nu 

trädde i kraft. 

 

Gillets kapital 

 

M a a en fråga på ÅM 2012 vad Gillets styrelse har för planer på hur föreningen 

skall använda Gillets växande kapital. Olika förslag väcktes från mötes-

deltagarna, som t ex subventionera fester, måltider, etc som Skolgillet 

arrangerar.  

Gillets Ålderman redogjorde hur styrelsen resonerat. Kapitalet skall kunna 

användas bl a till att subventionera måltider i samband med Gillets 

sammankomster, höst- och vårmöte, i storleksordningen c:a 100: -/kuvert. Ingen 

subvention skall lämnas till alkoholdrycker. Årsmötet beslutade i enlighet med 

styrelsens förslag 

 

Auktion 

Den till Gillet skänkta tavlan målad av Bertil Berggren-Askenström före-

ställande skolbyggnaden av den gamla skolan på Katarina Västra Kyrkogata 

såldes på auktion för 2,100: -. 

 

19/ 

Ålderman Göran Wendin tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade 

Gillets årsmöte 2013 avslutat. 

 

E-post på medlemmar 

En vädjan från styrelsen framfördes till medlemmarna om att lämna sin 

eventuella e-postadress till sekreteraren. 

 

Styrelsen påminde även om hemsidan ”Stayfriends” där man kan låta registrera 

sig. Sidan är en kontaktsida för att återfinna gamla skolkamrater. 
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Efter mötet vidtog supén. 
 

 

 

Stockholm 18 maj 2013 

 

 

 

 

Tony Ruster 

sekreterare     

 

Justeras: 

 

 

Göran Wendin 

                             Ålderman / 

Justeras: 

 

 

Bengt H Nilsson   Bengt Almlöv 

 

 

Till årsmötet och efterföljande middag hade personer 44 anmält sig. Dessutom 

hade styrelsen inbjudit Per Lindroos som gäst, författare till boken Södertur 2.  

 

Per berättade och visade bilder från sin nyutgivna bok, ’Södertur 2’. Bilderna 

föreställde miljöer från delen öster om Götgatan på Södermalm i Stockholm 

 

Den efterföljande insamlingen inbringade kr 1,713: -. Beloppet skall skänkas till 

ändamål i enlighet med årsmötes beslut. 
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Närvarolista årsmöte 2013: 

 


