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Protokoll fört vid Pro Memorias årsmöte den 22 maj 2014 
 
Plats: Medeltidsmuseet, Stockholm. Närvarande: 28 personer. 
 
 
1 Val av ordförande att leda förhandlingarna 
 
Föreningens ordförande Solbritt Benneth hälsade de närvarande välkomna. Solbritt Benneth valdes att 
leda årsmötesförhandlingarna. 
 
2 Val av sekreterare att föra mötets protokoll 
 
Johan Haage valdes att föra mötets protokoll. 
 
3 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet och 
 tillika vara rösträknare 
 
Jan Dahlström och Margareta Englund valdes att jämte ordföranden justera protokollet och tillika vara 
rösträknare. 
 
4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 
Årsmötet konstaterade att mötet blivit stadgeenligt utlyst.  
 
5 Fastställande av dagordning 
 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
6 Föredragning av årsberättelse med ekonomisk redogörelse 
 
Den i förväg utskickade årsberättelsen kommenterades kortfattat av Solbritt Benneth och lades därefter 
till handlingarna. Den ekonomiska redogörelsen delades ut vid mötet och kommenterades av 
föreningens skattmästare Jan Dahlström. Resultaträkningen visar i år ett underskott på 24 882,38 kr, 
men många medlemsavgifter har influtit först efter bokslutet. Årets underskott föreslogs balanseras i 
ny räkning. 
 
7 Föredragning av revisionsberättelsen 
 
Revisionsberättelsen föredrogs av Göran Andolf, en av Pro Memorias revisorer. 
 
 
 



8 Fråga om fastställelse av föregående kalenderårs utgående balans- och 
                        resultaträkning     
 
Balans- och resultaträkningen för år 2013 fastställdes. 
 
 
9 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2013. 
 
10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter utöver ordföranden och riksarkivarien  
 
Antalet styrelseledamöter fastställdes till sju, vilket är i överensstämmelse med föreningens stadgar. 
 
11 Val av fem styrelseledamöter för två år 
 
Bo Hammarlund, som varit sammankallande i valberedningen, presenterade valberedningens förslag. 
 
Det konstaterades att Bo Hammarlund, Karl Molin, Bo Persson, Bo Vahlne och Evabritta Wallberg 
vid förra årsstämman valdes för en period av två år. I övrigt föreslogs omval av Solbritt Benneth som 
ordförande och Johan Haage.  
 
Som ersättare för Jan Dahlström, som undanbett sig omval föreslogs Terese Lundin, arkivarie vid 
Riksarkivet. 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 
 
12 Val av två revisorer jämte en suppleant 
 
Som revisorer omvaldes Göran Andolf och nyvaldes Per Iko (tidigare revisorssuppleant) och som 
revisorsuppleant nyvaldes Karin Borgkvist Ljung, alla på ett år. 
 
13 Val av tre personer i valberedningen för ett år. En av dessa skall utses 
 att vara sammankallande 
 
Som valberedning valdes Bo Hammarlund, Rune Hedman och Tomas Lidman. Bo Hammarlund 
utsågs att vara sammankallande.  
 
14 Beslut om årsavgift för år 2014 
 
Det beslutades att årsavgiften för 2014 skall vara oförändrat 250 kr. 
 
15 Information om aktuella frågor i Riksarkivet  
 
Jan Dahlström informerade om ny- och ombyggnadsplanerna för Riksarkivet. Det finns ett 
inriktningsbeslut att Krigsarkivet skall flytta till Arninge, vilket beräknas ske 2016/17. Till dess skall 
också kommunikationerna med RA-Arninge ha blivit betydligt bättre. Lokalerna i Arninge kommer att 



om- och tillbyggas. Lokalerna i Marieberg skall moderniseras och byggas om. Publika utrymmen, 
både i Marieberg och Arninge utökas och får en modernare utformning. Det är möjligt att vissa 
verksamheter i Marieberg måste flyttas till Arninge. På en fråga från en medlem svarade Jan 
Dahlström att det är troligt att forskarcellerna i Marieberg kommer att försvinna. 

Därefter presenterade Carl Henrik Carlsson Riksarkivets årsbok 2014 Första världskriget i svenska 
arkiv, som också delades ut till närvarande medlemmar. 
 
 
 
16 Övriga ärenden 
 
Sten-Sture Tersmeden undrade hur medlemsutvecklingen i föreningen ser ut och vad man kan göra för 
att locka fler medlemmar. 

Solbritt Benneth och Johan Haage svarade att medlemsutvecklingen under de senaste åren har varit 
vikande. I dag har Pro Memoria omkring 450 medlemmar mot som mest drygt 550. Föreningen gör nu 
en ny broschyr, som skall delas ut vid mässor och andra liknande sammankomster. Riksarkivarien 
arbetar också för att i större utsträckning involvera landsarkiven i verksamheten. Vidare har 
medlemmarna i höst bjudits in till en kostnadsfri visning av Riksarkivet i Marieberg. 
 
 
17  Mötet avslutas 
 
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 

 

Det sedvanliga efterföljande föredraget skulle ha hållits av professor Lars Ericson Wolke, som dock 
hade blivit sjuk. I stället höll slottsarkivarien Mats Hemström ett uppskattat föredrag om statskupperna 
1772 och 1809. Därefter serverades en buffé för närvarande medlemmar. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Johan Haage 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Solbritt Benneth       Jan Dahlström               Margareta Englund 

  


