
Protokoll årsmöte för Sällskapet Herulerna 2017

Tid: Den 25 november kl. 14:30(..)

Plats: Övre Athen, andra våningen, AF-borgen. 

Närvarande: Fredrik Welander, Lotta Persson, Fredrik Strandin, Henrik Persson, Matilda Gröön, 
Patrick Sjöborg, Jimmy Sok, Fanny Stewenhag, Stefan Sjölund, Håkan Sköld, Ludvig Schreiter, Lehman
Benson Jr, Jonatan Burman, Anneli Johnsinius, Karl Johnsinius, Chistoffer Hernestig, Johan Dahlen, 
Jerker Asplund, Lotta Schön, Julia Borg, 

§ 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades och föreningens ordförande Fredrik Welander hälsade deltagarna välkomma.

§ 2. Fastställande att mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet beslutade: Att godkänna mötet. 

§ 3. Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Fredrik Welander.

§ 4. Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Matilda Gröön. 

§ 5. Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Lehman Benson Jr.

§ 6. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 7. Föregående mötes protokoll

Fredrik Welander redogjorde för valda delar ur protokollet för 2016. 

Mötet beslutade att lägga protokollet till handlingarna. 

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Lotta Persson redovisade det gångna årets bokslut. 

Medlemsantalet hr ökat sedan föregående år, från 47 stycken till hela 78 stycken. Årets resultat 

uppgår till – 743 kr. Då det finns ackumulerade vinster i föreningen väljer man ett negativt 

resultat för att kunna avsätta så mycket som möjligt till Höstblotgåvan till nationen. Föreningen 

har för tillfället 17 340 kr på sitt konto. Årets höstblotsgåva är en ny servis, kökstillbehör och ny

flagga och vimpel till ett totalt värde av 10 000 kr. 

Fredrik Welander redogjorde för föreningens verksamhetsberättelseunder det gångna året. 

Föreningen har precis som förra året närvarat vid nationens Försommarblot som anordnas för 



nuvarande och äldre generationens tjänstemän. Föreningen har anordnat ett antal After Works i

Malmö och Lund för sina medlemmar. Sällskapet fick äran att anordna årets Tandemfrukost i 

Båstad till nationens tappra cyklister som visade stor uppskattning för detta. 

§ 9. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Jerker Asplund läste upp kommentarerna samt revisionsberättelsen. 

Mötet beslutade: Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10. Inkomna motioner och framställningar av styrelsen

Inga ärenden har inkommit till styrelsen. 

Fredrik Welander meddelar att nationen arbetar med att ta fram en ny sångbok. Föreningen har 

haft en omröstning på Facebook om vilken sång som ska sponsras av föreningen.  Mötet 

beslutar att föreningen ska sponsra två låtar, O Gamla klang och Shoreline.

§ 11. Valärenden

a) Ordförande i föreningen 

Fredrik Welander (820718-3552) (omval)

b) Övriga ledamöter i styrelsen samt suppleanter för dessa 

Ordinarie Ledarmöter: Lotta Persson (871228-4861) (omval), Fredrik Strandin (omval) Henrik 

Persson (nyval), Lehman Benson Jr (Nyval) 

Suppleanter: Martin Johansson, Lotta Schön

c) Revisorer

Fabian Beijer och Ronnie Johansson (båda omval) 

d) Valberedning

Jimmy Sok (omval), Rickard Styren (omval), Julia Borg (nyval)

§ 12. Fastställande av medlemsavgift för år 2017

Styrelsen yrkar på en oförändrad medlemsavgift. Lehamn benson Jr yrkar på att 

medlemsavgiften ska vara ”över 150 kr”. Jerker Asplund yrkar på votering.

16 röst på styrelsens förslag, 1 röst på Lehmans förslag. 

Mötet beslutade: Att medlemsavgiften är minst 150 kr. 

§ 13. Information från Blekingska Nationens kuratel

Nationens kurator Fanny Stewenhag informerade om nationen och dess verksamhet. Nationen 

arbetar för fullt med planering för nybyggnation av nytt nationshus. Nationen har för 

nuvarande 750 medlemmar. Universitetet kommer att ge en ny fana till nationen under nästa år. 

Räddningstjänsten har under året ställt krav på brandskyddet i nationens offentliga utrymmen. 



§ 14. Övriga ärenden

Fråga om röstlängd uppkom. Utredning om röstlängd bör tas fram, Lehman föreslås att leda 

utredning. 

Mötet beslutar: Lehman Benson Jr ska utreda röstlängd och redovisa detta på nästa årsmöte. 

Fredrik Welander tackar avgående styrelseledarmöter för sitt arbete. 

Fördrink: I vanlig ordning föreslås att en fördrink intages på Grand Hotell, alternativt annan 

lokal krog. 

§ 15. Mötets avslutande

Mötet avslutades och Fredrik Welander tackade deltagarna. 

Vid protokollet Justeras

Matilda Gröön Lehman Benson Jr.

Bilagor: Verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse


