
Protokoll fört vid Ove Allanssonsällskapets På minnets redd årsmöte den 
12 maj 2022 i SEKO sjöfolks lokaler i Göteborg 
 
Närvarande 21 personer 
 
§ 1. Mötets öppnande:  
Sällskapets ordförande Lennart Johnsson öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna. 
 
§ 2. Val av mötesordförande: 
Till mötesordförande utsågs Lennart Johnsson. 
 
§ 3. Val av mötessekreterare: 
Till mötessekreterare utsågs Anders Wällhed. 
 
§ 5. Val av justeringspersoner: 
Mötet valde Kenny Reinhold och Thomas Renner att justera protokollet. 
 
§ 6. Fastställande av dagordning: 
Dagordningen samt att mötet blivit utlyst i behörig ordning godkändes enhälligt 
av mötets deltagare. 
 
§ 7. Godkännande av röstlängd: 
Mötets röstlängd godkändes. 
 
§ 8. Ekonomisk rapport:  
Sällskapets revisor Bjarne Isacson föredrog den ekonomiska rapporten gällande 
budget, intäkter och kostnader för verksamhetsåret 2021.  
Till de stora bidragen i Ove Allanssonfonden hör; Sonja Allansson 10 000 
kronor. Folke Patriksson 5 000 kronor, ITF 100 000 kronor samt bidrag från 
Stena 50 00 kronor. 
Utgifterna under året var bl.a. kostnader för förköp av böcker, för hemsidan, 
bankkostnader och Ove Allansson stipendiet. 
Se vidare verksamhetsberättelse. 
 
§ 9. Revisorernas berättelse: 
Revisorn Bjarne Isacson föredrog den ekonomiska berättelse och tillstyrkte med 
anledning av detta ansvarsfrihet för styrelsen. Förslaget om att ge styrelsen 
ansvarsfrihet godkändes av mötet. 
 
 
§ 10. Verksamhetsberättelse: 



Verksamhetsberättelsen för år 2021, som föredrogs av Lennart Johnsson, 
godkändes. 
 
§ 11. Val av ordförande: 
Till Sällskapets ordförande på ett år valdes Lennart Johnsson. 
 
§ 12. Val av övriga styrelsen: 
Till ordinarie styrelsemedlemmar på ett år valdes Thomas Abrahamsson, Anders 
Wällhed och Bosse Andersson.  
Till styrelsesuppleanter på ett år valdes Kenny Reinhold och  Björn Jonasson. 
 
§ 13. Val av revisorer: 
Val av revisorer på ett år:  
Till ordinarie revisor på ett år valdes Bjarne Isaksson och till revisorssuppleant 
på ett år valdes Mats Hallberg 
 
§ 14. Utseende av valberedning: 
Till valberedning på ett år utsågs Torbjörn Dalnäs och Karl-Erik Finnman. 
 
§ 15. Utseende av firmatecknare: 
Till firmatecknare utsågs Lennart Johnsson och Berit Blomqvist. 
 
§ 16. Beslut om medlemsavgiften: 
Medlemsavgiften för år 2022 bestämdes vara oförändrad eller 250 kronor. 
 
§ 17. Planerad verksamhet: 
Planerad verksamhet för verksamhetsåret 202. 
Flera sammankomster för att uppmärksamma att Ove Allansson skulle ha fyllt 
90 år under året planeras, bland annat i Göteborg, Stockholm och Helsingborg.  
Bokmässan i Göteborg genomförs i år den 22 till 25 september. Lördagen den 
24 september blir det i sjömansmontern ett program kring Ove Allanssons 
författarskap. 
 
§ 18. Övriga frågor: 
Bjarne Isaksson föreslog att sällskapets  i större utsträckning samarbeta med 
litterära författarsällskap och delta i de litterära sällskapens årliga möte på 
Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm. 
 
§ 19. Mötets avslutning: 
Mötet avslutades och mötesordföranden tackade de närvarande medlemmarna 
för visat intresse. 
 



Efter årsmötet genomfördes ett uppskattat kulturprogram. Författarna Aino 
Trosell, Torgny Karnstedt och Anders Wällhed berättade inspirerat om deras 
författarskap. 
För den musikaliska underhållningen stod musikgruppen KAL. 
Kenny Reinhold ordförande i SEKO sjöfolk lovade, i samband med 
framträdanden av författarna och KAL, att ge ett generöst bidrag på 5000 kronor 
för att täcka kostnader för årsmötet.  
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Mötesordförande  
 
 
Anders Wällhed 
Mötessekreterare 
 
 
Kenny Reinhold och Thomas Renner 
Justeringspersoner 
 
 


