Samfundet S:t Erik
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Styrelsens och valberedningens förslag inför årsmötet den 27 april 2021
(Hänvisningarna inom parentes är till punkterna i dagordningen)
Val av ordförande vi årsmötet (punkt 1)
Monica Andersson föreslås till ordförande vid årsmötet.
Val av sekreterare och justeringsperson vid årsmötet (punkt 2a och b)
Laila Reppen förslås som sekreterare vid årsmötet och Fredrik von Feilitzen föreslås som
justeringsperson att justera årsmötets protokoll.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020 (punkt 5)
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2020 distribueras i mars 2021. De finns
också på samfundets hemsida samt har varit tillgängliga på kansliet sedan den 23 mars 2021.
Fastställelse av resultat- och balansräkningarna för år 2020 (punkt 6)
Enligt distribuerad Årsredovisning och Revisionsberättelse för år 2020. Revisorerna har i sin
revisionsberättelse tillstyrkt fastställandet resultat- och balansräkningarna för år 2020.
Styrelsens förslag till disposition av årets vinst (punkt 7)
Revisorerna har i sin revisionsberättelse tillstyrkt förslaget till disposition av resultatet.
Medel att disponera, SEK
Ändamålsbestämda medel
Disponibelt kapital
Årets resultat
Summa

1 994 383
6 689 787
1 343 389
10 027 559

Förslag till disposition, SEK
Till Grundfonden
Till Ändamålsbestämda medel
Till Disponibla medel
Summa

482 284
1 994 383
7 550 892
10 027 559
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Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter (punkt 8)
Ledamöter enligt röstsedeln. Revisorerna har i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
Valberedningens förslag
Val av ordförande för Samfundet S:t Erik (punkt 9)
Till ordförande för en tid av ett år föreslås: Omval av Monica Andersson.
Val av tre ordinarie ledamöter i styrelsen (punkt 10a)
Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år föreslås: Omval av Folke Dellström och
Susanne Ingo och nyval av Lena Adelsohn Liljeroth.
Lena Adelsohn Liljeroth, född 1955. Statsråd och chef för Kulturdepartementet 2006 - 2014.
Riksdagsledamot (m), ledamot kulturutskottet 2002 - 2006. Lång yrkeserfarenhet inom
journalistiken. Flertal styrelseuppdrag, av vilka kan nämnas ledamot i styrelsen för NorskSvenska Handelskammaren, ledamot i insynsrådet vid Svenska institutet, ordförande i
insamlingsstiftelsen Matro.nu och ledamot i Svenska Postkodstiftelsen.
Val av två suppleanter i styrelsen (punkt 10b)
Till suppleanter i styrelsen för en tid av två år förslås: Omval av Jonas Berglund och Suzanne
Lindhagen.
Val av två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter (punkt 11a och b)
Till ordinarie revisorer för en tid av ett år föreslås: Omval av Hedvig Schönbäck och auktor
revisor Johanna Hellström.
Till revisorssuppleanter för en tid av ett år förslås: Omval av Stephan Fickler och auktor
revisor Pernilla Zetterström Varverud.
Fastställande av medlemsavgifter för det kommande kalenderåret (punkt12)
Styrelsen förslår att årsavgiften för huvudmedlemskap för år 2022 lämnas oförändrad med
250 kronor och att årsavgiften för familjemedlemskap lämnas oförändrad med 100 kronor.
Avgiften för ständigt medlemskap föreslås också oförändrad med 5 000 kronor och gäller
endast fysiska personer.
Val av tre personer, varav en ordförande, som valberedning (punkt 13)
Till ledamöter av valberedningen för en tid av ett år föreslås: Omval av Kersti Lilja, Lisa
Johansson Sarban och Ulf Agnér, med Kersti Lilja som ordförande.
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