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Föreningen Riksarkivets Vänner 

    
 

Protokoll fört vid Pro Memorias årsmöte den 21 maj 2015 
 
Plats: Medeltidsmuseet, Stockholm. Närvarande: 23 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 
 
Rune Hedman och Erik Norberg 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 och fastställdes. 
 
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 
Terese Lundin. Resultaträkningen visar i år ett överskott på 58 709,07 kr  
(- 24 882,38 kr). Det förbättrade resultatet till stor del på att fler medlemsavgifter har flutit in. 
Ersättningen till Riksarkivet för medlemmarnas årsböcker har dock varit föremål för en nyligen 
avslutad förhandling, och har därför inte kunnat bokföras under räkenskapsåret. Ersättningen uppgår 
till ca 26 000 kr och tas upp som utgift i redovisningen för 2016.  
Årets resultat 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 2014 fastställdes. 
 
 
9 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2014. 
 
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 Solbritt Benneth som ordförande samt Johan Haage och Terese Lundin som 
ledamöter vid förra årsstämman valdes för en period av två år. I övrigt föreslogs omval av Bo 
Hammarlund, Karl Molin, Bo Persson, Bo Vahlne och Evabritta Wallberg 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 
 
12 Val av två revisorer jämte en suppleant 
 
Som revisorer omvaldes Göran Andolf och Per Iko och som revisorsuppleant omvaldes  
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 2016 
 
Det beslutades att årsavgiften för 2016 skall vara oförändrat 250 kr. 
 
 
 



 

 

15 Information om aktuella frågor i Riksarkivet  
 
Björn Jordell inledde med att tacka Pro Memorias medlemmar för stödet till Riksarkivets verksamhet, 
som bl a gör det möjligt att ge ut årsboken. 

Därpå informerade riksarkivarien om den kommande ombyggnaden av lokalerna i Marieberg. Hela 
huset är i behov av upprustning. Kontorsrum skall moderniseras och publika ytor utökas och få en 
modernare utformning. Marieberg hålls helt stängt för besökare 1 september 2015 – 30 september 
2016. Arkivmaterial kommer att tillhandahållas i Krigsarkivet på Banérgatan. 

Stora ombyggnader planeras också i Arninge, men här är tidpunkten ännu inte bestämd. 

Ulf Andersson, landsarkivarie i Göteborg, berättade om planerna för jubileumsfirandet 2018, då 
Riksarkivet fyller 400 år. Årsboken 2018 kommer att ha jubileet som tema, ett frimärke skall ges ut 
och till festligheterna i Stockholm på hösten samma år är Deras Majestäter Konungen och Drottningen 
inbjudna. Riksarkivets mål är att vidga jubileet och göra 2018 till ett arkivens år för hela Sverige. 
Det praktiska förberedelsearbetet startar i höst, och Riksarkivet tar gärna emot synpunkter och förslag 
från Pro Memorias medlemmar! 

Slutligen presenterade Åsa Karlsson Riksarkivets årsbok 2015 Brott och straff i arkiven, som också 
delades ut till närvarande medlemmar. Åsa Karlsson berättade också att arbetet på nästa årsbok, som 
skall handla om den svenska socknen, redan har inletts. 
 
 
 
16 Övriga ärenden 
 
Föreningens ordförande Solbritt Benneth tog upp den sjunkande medlemsutvecklingen. I dag har Pro 
Memoria knappt 400 medlemmar mot som mest drygt 550. Medelåldern på medlemmarna är också 
ganska hög. Solbritt Benneth hoppades att alla medlemmar vill bidra med att sprida information om 
Pro Memoria och om möjligt värva nya medlemmar så att utvecklingen kan vändas. 
 
 



17  Mötet avslutas 
 
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 

 

Efter förhandlingarna höll docent Sara Risberg ett uppskattat föredrag under rubriken Peder Månsson 
och striden kring Birgittahuset i Rom i början av 1500-talet.   
Därefter serverades traditionsenligt en buffé. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Johan Haage 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Solbritt Benneth       Rune Hedman               Erik Norberg 

  


