
Från: Svante Junker <junker.s@bredband.net>
Ämne: AJ-s, kallelse till Årsmöte 2020, lördag 10 oktober kl 13.00 i Skolhuset, Ålsta folkhögskola. 
Datum: 22 september 2020 14:37:44 CEST
Till:  /.../

Hej medlemmar i Arne Jones-sällskapet !

Vi har alla förändrat ett och annat pga pandemin; AJ-sällskapets årsmöte sköts upp, föredrag och 
visningar har ställts in eller genomförts med restriktioner – tråkigt men nödvändigt. Nu blåser aningen 
nya vindar, men många medlemmar tillhör riskgrupp och vill ogärna resa långt för ett årsmöte med 
risk för att smittas.

Härmed kallas du till årsmöte lördag 10 oktober, kl 13.00 i Fränsta, närmare bestämt i Skolhuset, 
Ålsta folkhögskola. Medlemmar som inte fysiskt kan närvara får gärna "medverka" via mail eller 
telefon. Sällskapet har flest medlemmar i orten Fränsta med omnejd, så ort och plats har valts för att 
så många som möjligt ska kunna delta vid ett kort årsmöte, med corona-avstånd, för att avhandla två 
angelägna ärenden: redovisning  2019 inklusive ansvarsfrihet för styrelsen samt välja en ny styrelse. 
Jones-utställningen i Ålsta är förlängd till 11/10; kanske lockar det att se den tillsammans, naturligtvis 
med corona-avstånd ?!

Visserligen uppfyller vi inte villkoren för bokföringsskyldighet eftersom vi inte bedriver 
näringsverksamhet och våra tillgångar inte överstiger 1,5 miljoner kronor. Trots det är det bra att visa 
hur föreningens ekonomi ser ut för våra medlemmar, ev. oxå för bank, leverantörer, kommun och 
andra intressenter. För medlem kan högst legitima frågor uppstå: Vad gör styrelsen - egentligen? 
Vilka sitter där? Till vad används pengarna? 
Kort sagt: Att hålla årsmöte är demokratiskt anständigt.

Verksamhetsberättelse bifogas liksom ekonomisk redovisning, dagordning och stadgar.

Kommentarer till dagordning och stadgar samt kortfattad bakgrund:

2018 valdes 10 ledamöter på två år för att sällskapet inte skulle läggas ned och för att bredda 
styrelsen, geografiskt och kompetensmässigt. Två ledamöter hoppade av före jul 2019. Kvarstår 
8 ledamöter.

Jag har fått besked att Anders Wickström, Christer Lundgren, Jan Wretman, NIna Öhman, Svante 
Junker, Torbjörn Hassberg, Tryggve Hedtjärn kandiderar för omval 2020. Mai Karlsson och Lars-Olof 
Larsson (kassör resp. revisor) kandiderar för ett år till. 

- - -
En arbetsgrupp för beredning av nya konsistenta stadgar tillsattes 2019. 
Förslag skulle redovisas vid årsmötet 2020. I stadgegruppen har ingått 
Tryggve, Anders och Svante som kommit fram till följande
(§ hävisar till stadgarna, p hänvisar till aktuell dagordning):

Vi behöver eg. inte ändra stadgarnas formulering om antalet ledamöter; 
formuleringen i § 3 är bra: ordförande och minst fyra ordinarie ledamöter.

Det syntes inkonsistent att styrelsen väljs på 2 år (§ 3) och på 2 resp 1 år (§ 6)?
Klokt förefaller att behålla ledamöters mandatperiod på två år, men förskjuta 
valen så att hälften av ledamöterna växelvis väljs varje år. Detta var troligen 
skälet till att ledamöter endast första året skulle väljas på 2 resp 1 år, inte 
återkommande varje år. Stadgan är otydlig på den punkten. 
Huvudregeln är 2-årigt mandat, för alla (§ 3), och syftet med växelvisa val är
bevarad kontinuitet, att inte hela styrelsen avgår samtidigt. (§ 3, § 6, p 10)

Om årsmötet inte finner personer som vill ställa upp som suppleant, kan mötet
låta bli att välja suppleanter, trots stadgans påbud. Det kan vara knepigt med 
suppleanter, om de inte löpande följer med i föreningsarbetet. (§ 3, § 6, p 10)

Ordförandeskapet löper på ett år, men ledamotskapet är på två år. (§ 6, p 11)

Nog torde det räcka med en revisor. (p 12)

Om årsmötet inte finner personer som vill ingå i en valberedning, kan årsmötet 



istället uppdra detta till styrelsen. Visserligen princip-demokratiskt fel, men inte 
lätt finna engagerade föreningsmänniskor som vill utgöra valberedning. 
Dessutom är det ofta styrelsen som genom sitt arbete har flest kontakter. (p 13)

- - -
 Vid förra årsmötet 27/4 2019 beslutades bl.a. följande:

10.  Val av ordförande (för ett år i styrelsen)            
Tryggve Hedtjärn önskar inte kvarstå som ordförande.
Anders Wickström valdes till sällskapets ordförande för ett år.

11. Val av (minst fyra) ordinarie ledamöter 
Mandatperioden (är för 2 ledamöter två år och för övriga ett år)
Mai Karlsson valdes som kassör på ett år.
Nio ledamöter valdes 2018 på två år; samtliga kvarstår ytterligare ett år.

12. Val av (två suppleanter, en för ett år, en för två år)
Inga suppleanter valdes 2018; inte heller 2019 valdes suppleanter.

13. Val av (2) revisorer (samt en suppleant) för ett år
Lars Olof Larsson valdes som revisor på ett år.

14. Tillsättande av valberedning (med två ledamöter varav en är sammankallande)
Styrelsen valdes att utöva en valberednings uppgifter.

17.1 Förslag att årsmötet tillsätter arbetsgrupp för beredning av nya konsistenta           
stadgar att förelägga årsmötet 2020. Arbetsgrupp tillsattes: 
Tryggve, Anders och Svante igår i stadge-gruppen. 

- - -
Sällskapets medlemmar är inte fler än antalet adressater ovan, plus några som får snigelpost. 
Glöm inte förnya ditt medlemskap ! Uppgifter om detta finns på hemsidan: 
https://arnejones.se/bli-medlem-i-arne-jones-sallskapet/  
Betala in 150 kr eller 250 kr för hela familjen till bankgiro SHB  496-1439 (Arne Jones-sällskapet).
Glöm inte skriva avsändare ! 
Vi har inga stora utgifter, men hemsidan - som nog är vårt viktigaste ansikte utåt - kostar per år 
(i teknisk-administrativ mening) ca 8 medlemsavgifter. 
Oräknat webmaster Christers ideella och oförtröttliga arbete. För övrigt tas en del kostnader ideellt, 
t.ex. bilresor och portokostnader.

- - -
Ni medlemmar som inte tänker närvara vid årsmötet: 
Meddela innan mötet om ni finner något felaktigt, svårförståeligt eller har synpunkter att tillföra. 
Jag nås via mail som ovan eller via telefon 060-61 62 01, 070-476 08 09. 

Avslutningsvis en liten "konst-teoretisk" rolighet i DN Namn och Nytt 7/5 2020.
Aldrig svarslös
– Jag anser att funktion alltid skall gå före form.
– Jag ser att du har en del tavlor ...
– Jo, deras funktion är utsmyckning.  

Välkomna till Årsmötet och till Ålsta folkhögskola med förlängd Jones-utställning !
Svante Junker
sekr. AJ-sällskapet
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