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Sällskapet för   2007-03-20 
Folkundervisningens 
befrämjande i 
Göteborgs stift 
 
 
Sällskapets medlemmar 
 
Härmed kallas till årsmöte med Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs 
stift. 
 
Datum: Måndagen den 2 april 2007. 
Tid: Klockan 17.30 – ca 20.00. 
Plats: Personalrummet, Karl Johansskolan, Amiralitetsgatan 22. 
 Spårvagn 3 eller 9, hållplats Kaptensgatan. 
 
Styrelsen och valberedningens ordförande samlas redan klockan 17.00 på angiven plats 
för årsmötet. 
 
Ärenden 
 

1. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
 
2. Kallelsens godkännande 

 
3. Revisions- och verksamhetsberättelse för Sällskapet 2006 
 
4. Ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året 

 
5. Stadgeenliga val: 

• Val av ledamöter i Sällskapets styrelse för mandatperioden 2007 – 
2008. 
Biskopen är självskriven ledamot i styrelsen och dess ordförande. 
(Nuvarande mandatperiod utgår för Gunnar Hejde, Margaretha  
Landström och Margaretha Sahlin). 
Valberedningen föreslår omval. 

• Val av revisorer och suppleanter för år 2007. 
(Förutvarande: Elisabeth Riegnell-Jigenius, sammankallande och 
Olof Johnard som revisorer samt Ulla Kjellin och Erik Ljungman 
som revisorssuppleanter). 
Valberedningen föreslår omval av revisorer och suppleanter. 

• Val av ledamöter i Skolmuseets råd för år 2007. 
(Förutvarande: Siv Bengtsson, Folke Eriksson, Bertil Johansson, 
Rolf Kristensson, Börje Rådesjö och Margaretha Sahlin, sammankal-
lande). 
Valberedningen föreslår omval av Siv Bengtsson, Folke Eriksson, 
Bertil Johansson, Rolf Kristensson och Margaretha Sahlin (samman-
kallande). 
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• Penningplaceringsgruppen för år 2007. 

(Förutvarande: Gunnar Hejde, Bengt Holmén, sammankallande, Eva 
Runhammar och Kurt Ögren). 
Valberedningen föreslår omval. 

• Valberedning för år 2007. 
(Förutvarande: Lillemor Emanuelsson, Rolf Kristensson och Marga-
reta Åkerström, sammankallande). 
Styrelsen föreslår omval. 

        
6. Beslut om anslag 
 
7. Inval av nya medlemmar 
 (Namnförslag mottages i förväg av Börje Rådesjö, GR på E-post: brd@gr.to

eller på telefon: 031 – 335 50 60). 
 

 8.  Övriga ärenden 
Fastställande av 

• Plats och tid för höstmötet. 
• Ämne/n. 

  
10. Föredrag 

Skolhus i Göteborg 
Föreläsning och bildvisning av docent Hjördis Kristenson, Lund. 
Författare till Skolhus – idé och form. 
 

Observera! 
 
Föredraget ingår i Göteborgskretsens av PLR (Pensionerade Lärares Riksförbund) vårpro-
gram, till vilket även Stadsmuseets Vänförening är inbjuden. 
Programmet inleds med kaffe, smörgås och kaka kl. 18.30. Föredraget börjar kl. 19.00. 
 
Anmälan om deltagande i årsmötet lämnas till Börje Rådesjös sekreterare Cecilia Salmi på E-
post: cecilia.salmi@gr.to eller på telefon: 031 – 335 50 60 senast den 26 mars. 
 
Enligt beslut vid årsmötet 2001 skall: 

• Styrelsen, revisorerna och valberedningen skall ha verksamhetsberättelsen och äskan-
den innan årsmötet. Handlingarna sänds ut under vecka 12. 

• Medlemmarna skall ha möjlighet att antingen hämta verksamhetsberättelsen och äs-
kandena eller gå till Sällskapets hemsida (www.skolmuseet.com) och ta fram handling-
arna den vägen från och med torsdagen den 29 mars. 

• Handlingarna kan också hämtas i receptionen på GR, Gårdavägen 2, från och med 
torsdagen den 29 mars. 
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