Protokoll fört vid årsmöte med
Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift
lördagen den 17 mars 2018 kl. 11.00
på Domkyrkoforum, Lund.

§1
Dagordning hade skickats ut till sällskapets medlemmar och handlingar fanns tillgängliga på
plats. Sällskapets ordförande Anna Minara Ciardi hälsade de närvarande välkomna och
öppnade årsmötet.
§2
Till mötesordförande valdes Anna Minara Ciardi.
§3
Till mötessekreterare valdes Bengt Arvidsson.
§4
Till att justera årsmötets protokoll utsågs Ingmar Brohed och Erkki Mörck.
§5
Verksamhetsberättelsen föredrogs av mötesordföranden och godkändes. I sammanhanget
önskade årsmötet rikta ett särskilt tack till Stiftsstyrelsen för bidrag till det nationella stiftshistoriska symposiet 28–29 mars 2017 och till Centrum för teologi och religionsvetenskap
vid Lunds universitet som upplåtit lokaler för symposiet.
§6
Årsredovisningen föredrogs av mötessekreteraren och godkändes. Mötessekreteraren redogjorde bl.a. för medlemsstatistiken. Ett större antal medlemsavgifter hade först betalats in
under januari och februari innevarande år vilket påverkat medlemsstatistiken för år 2017
negativt. Önskemål framfördes också att sällskapet skulle verka för att fler församlingar
anslöt sig som medlemmar.

§7
Revisionsberättelsen upplästes och årsredovisningen för 2017 godkändes i enlighet med revisorernas förslag. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§8
På förslag av valberedningen valdes Anna Minara Ciardi till ordförande intill nästa årsmöte.
§9
Avsägelse hade inkommit från vice ordförande Gudrun Erlanson. På förslag av valberedningen valdes Bertil Nilsson till vice ordförande intill nästa årsmöte.
§ 10
Beslöts att styrelsen förutom ordförande och vice ordförande skall bestå av fem ledamöter
och två ersättare.
§ 11
På förslag av valberedningen omvaldes till ordinarie ledamöter Bengt Arvidsson, Lennart
Jonson, Jozef Nemeth och Oscar Styf och som ny ledamot valdes Ann-Christin Persson. Till
ersättare omvaldes Per Arne Joelsson och Samuel Rubensson.
§ 12
På förslag av valberedningen omvaldes Thomas Björkman och Per Svensson till revisorer
och till ersättare Ulf Berwill och Lars Falkfors.
§ 13
Till valberedning utsågs Magnus Evertsson (sammankallande), Johan Svanbom och Eva
Katzler.
§ 14
Beslöts att medlemsavgiften för 2018 skulle vara oförändrad: 250 kr för organisation, 150 kr
för enskild medlem samt ytterligare 25 kr för familjemedlem, som inte önskar egen årsbok
och 50 kr för studerande.
§ 15
Inga övriga ärenden hade inkommit till styrelsen.

§ 16
Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat. Gudrun Erlanson avtackades för tiden som
vice ordförande; Marcus Bernhardsson, Stig Alenäs, Bengt Arvidsson och David Gudmundsson presenterade årsboken Lunds stift i nordost – glimtar av Blekinges kyrkohistoria, del I
genom referat av sina artiklar. Slutligen presenterade Erkki Mörck sin 2017 utgivna biografi
om kyrkomusikern Albert Runbäck.
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