
Protokoll vid det andra årsmötet med Ove Allanssonsällskapet På minnets redd den 3 
maj 2018 i SEKO sjöfolks lokaler i Göteborg 

§1 Mötet öppnades av Anders Lindström. 

§2 Till mötesordförande valdes Anders Lindström. Han konstaterade att årsmötet hade samlat 
18 personer.  

§ 3 Till protokollförare valdes Lennart Johnsson. 

§ 4 Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Kenny Reinhold och Lars Melander. 

§ 5 Den utsända dagordningen godkändes 

§ 6 Mötet godkände att stämman hade i behörig ordning blivit utlyst 

§ 7 Röstlängden fastställdes och godkändes. 

§ 8 Berit Blomqvist föredrog den ekonomiska rapporten som godkändes. 

§ 9 Revisor Lennart Ling presenterade revisorernas rapport över verksamheten som var utan 
anmärkningar. Han föreslog mot bakgrund av detta att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet 
för verksamheten under året. Styrelsen beviljades också ansvarsfrihet. 

§10 Verksamhetsberättelsen för år 2017 liksom stadgarna för föreningen godkändes av 
årsmötet. 

§ 10 Till ordförande för 1 år valdes Anders Lindström 

§ 11 Till ordinarie styrelseledamöter på 1 år valdes Tomas Abrahamsson, Berit Blomqvist, 
Lennart Johnsson och Anders Wällhed 

§ 12 Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes Bo Andersson, Lena Pilborg och Kenny Reinhold. 

§ 13 Till revisorer på 1 år valdes Lennart Ling och Lars Melander 

§ 14 Till valberedning på 1 år valdes Torbjörn Dalnäs och Karl-Erik Finnman 

§ 15 Till firmatecknare, var för sig, valdes Berit Blomqvist och Anders Lindström 

§ 16 Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för år  2018 skulle vara oförändrad eller w50 
kronor. 

§ 17 Planerad verksamhet: 

Lennart Johnsson informerade om att Allansonsällskapet även i år arrangerar en temadag i 
Sjöfartsmontern på bokmässan i Göteborg vilket i år blir lördagen den 29 september. Några av 
programpunkterna i montern är att konstnären Lars Mellis Melander berättar om sitt 
samarbete med Ove Allansson under åren och forskaren Gudrun Nyberg som presenterar sin 
nya bok om nio Göteborgsförfattare, av vilka Ove Allansson är en. 

Medverkar i Sjöfartsmontern under temadagen gör även författarna David Ericsson och Jenny 
Wrangborg som var de två första pristagarna av SEKOs Ove Allanssonpris vid SEKOs 
kongress 2017. 



Andra planerade programpunkter för Ove Allanssonsällskapet är en presentation av sällskapet 
för Göteborgs sjömanspensionärer i början av år 2019 liksom för Gamla Majgrabbar som 
håller till i Gathenhielmska Kulturreservatet i Majorna. 

§ 18 På årsmötet berättade forskaren och författaren Gudrun Nyberg om sin nya bok om nio 
Göteborgsförfattare. En av författarna som presenteras i boken är Ove Allansson.  

Konstnären Lars Mellis Melander talade om sitt samarbete med Ove under många år som 
bland annat resulterade i ett antal bokomslag och illustrationer till noveller och mycket annat. 
Han visade också förlagor till bilder och hur samarbetet konkret kunde gå till. 

 Både Gudrun Nybergs och Lars Mellis Melanders presentationer blev mycket uppskattade av 
årsmötesdeltagarna. 

§ 19 Övriga frågor. Några övriga frågor hade inte kommit in till sällskapet. 

§ 20 Anders Lindström förklarade det andra  årsmötet med Ove Allanssonsällskapet för 
avslutat.  

I samband med det tackade han SEKO sjöfolk för att ha ställt upp både med möteslokal och 
bjudit på förtäring till årsmötesdeltagarna. SEKO sjöfolks ordförande Kenny Reinhold 
framhöll  att sjöfacket även kommande år kan ställa upp med både lokal och stå för förtäring 
till kommande årsmöten med Ove Allanssonsällskapet. 

Både innan och efter själva årsmötet underhöll  Bosse Andersson med några av de moderna 
sjömansvisor som Ove Allansson och Anders Wällhed hade skrivit. 
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