Föreningen Mentors elever. Protokoll vid årsmötet 1 oktober 2011
Närvarande: Gustaf Centervall, Karin Holmberg, Ingela Holmstedt, Sverker Holmstedt, Sverker
Hällen, Anders Järund, Peter Lindbäck, Christer Linse, Per-Håkan Ohlsson och Margareta Wickström
§1 Förklarades årsmötet öppnat.
§2 Valdes Sverker Hällen till mötesordförande, Margareta Wickström till sekreterare och Gustaf
Centervall till justeringsman.
§3 Förklarades årsmötet vara i laga ordning utlyst.
§4 Fastställdes dagordningen efter det att paragrafen om eventuell stadgeändring placerats före val av
styrelse.
§5 Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordföranden. Angående föreningens lokal i Vänskapens hus
meddelade han att om föreningen blev uppsagd skulle kommunen komma att bli skyldig att skaffa
ersättningslokal.
§6 Redogjorde Margareta Wickström för föreningens ekonomi. Föreningen hade under året haft stora
utgifter: DVD:n Mentor, Lunds meste privatlärare, hyra av två depåer (för bevaring av Mentors
studiekammare), kostnader för porto/kopiering för kallelser till tre årsmöten under räkenskapsåret.
Underskottet blev 41.291,50:-. Föreningens tillgångar var efter dessa stora utgifter 20.243:- (kassa
321:-, Nordea 3.201:- och Handelsbanken 16.721:-). Mötesdeltagarna fick ta del av Resultaträkning
och Balansräkning. Peter Lindbäck undrade om man inte kunde minska porto och
kopieringskostnaderna genom att använda e-post. Margareta Wickström svarade att man försökt skaffa
medlemmars e-postadresser men att resultatet hittills varit skralt. Hon förmodade att ganska många inte
hade någon. Beslutades att årsavgiften fortfarande skulle vara 100:- .
§7 Ordföranden läste upp revisionsberättelsen undertecknad av Hans Tornberg.
§8 Beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
§9 Togs frågan om eventuell stadgeändring upp. Urban Lasson hade vid det extra årsmötet i mars 2011
ställt frågan om man skulle minska antalet styrelsemedlemmar. Frågan hänsköts då till innevarande
möte. Ordföranden framställde följande frågor till mötesdeltagarna:
1 Skulle man behålla stadgarna som de var, eventuellt med någon vakans?
2 Skulle man minska antalet medlemmar?
Alternativ 1 segrade. Det innebär att styrelsen fortfarande ska ha sju medlemmar, eventuellt med någon
vakans.
§10 Som sammankallande i valberedningen redogjorde Sverker Holmstedt för valberedningens arbete.
De nuvarande styrelsemedlemmarna Sverker Hällen, Karin Holmberg, Eva Lindgren och Margareta
Wickström hade sagt sig vara villiga att kvarstå och omvaldes. Thomas Axelson hade meddelat att han
ville avgå. Till nya medlemmar föreslogs Karin Hermansson och Louise Danelius. De valdes in i
styrelsen. Sverker Holmstedt beklagade att han inte lyckats få styrelsen fulltalig men meddelade att
Cajsa Stomberg Lund var villig att om ett år ta plats i styrelsen. Sverker Holmstedt tackades varmt för
sitt arbete.
§11 Hans Tornberg, som vid extramötet i mars 2011 valts till revisor fortsätter. Då ytterligare en revisor

behövs föreslog valberedningen Axel Magnusson, vilken valdes.
§12 Vid valet till valberedning antydde Sverker Holmstedt att han inte skulle fortsätta att vara
sammankallande men övertalades av mötesdeltagarna att kvarstå. Lars Åhlander och Sven-Erik
Andersson återvaldes. Peter Lindbäck valdes in som fjärde man.
§13 Sverker Hällen presenterade några tänkbara mentorpristagare: Gunnar Fredriksson, vars kandidatur
vann gensvar vid marsmötet, Bo Gentili, som räddat Hjalmar Gullbergs bibliotek från dess förvisning
till Malmö hamnkvarter, Sune Jakobsson som räddat Frans G Bengtssons bibliotek. Han betonade även
att priset inte behövde delas ut varje år. Mötesdeltagare föreslog därefter en del kandidater. Ingela
Holmstedt förordade Anders Piltz, som varit professor i latin och skrivit förordet i föreningens första
småskrift. Anders Järund, som varit lärare, önskade att Jan Björklund skulle få priset. Sverker Hällen
föreslog Kaj Attorps, som också ville förbättra skolan. Han tyckte även att man borde rådfråga tidigare
mentorpristagare. På så sätt skulle vi kunna få tips om någon okänd värd att lyfta fram. Ingela
Holmstedt kom med ytterligare en kandidat författaren och läraren Michael Economou, som skrivit vår
senaste småskrift. Sverker Hällen påminde om att det var fritt fram för alla föreningsmedlemmar att
under årets lopp föreslå kandidater till styrelsen. Årsmötet beslöt att avvakta med att utdela
mentorpriset.
§14 Margareta Wickström talade om skriftserien. Att finansiera en ny bok skulle vara alltför kostsamt
för föreningen. Förra gången erhöll föreningen 20.000:- från Framtidsstiftelsen Finn. Eftersom
sparbanken Finn uppgått i Öresundsbanken är det kanske svårt att få ekonomisk hjälp därifrån. En
kommande bok kunde bestå av tre kapitel: Bo Gentili kunde skriva om Hjalmar Gullbergs bibliotek,
Sune Jakobsson om Frans G Bengssons och någon om Mentors bibliotek.
Mötesdeltagarna gillade idén. Gustaf Centervall tyckte att det skulle vara bra om dessa uppsatser
trycktes i en liten skrift som motvikt mot allt som endast publiceras på nätet. Sverker Hällen sa att en
komplikation är att det tryckeri föreningen anlitat har gått i konkurs.
§15 Under Övrigt undrade Sverker Hällen hur man skulle göra med besök i Mentors bibliotek och Peter
Lindbäck undrade hur det skulle göras tillgängligt. Ingen hade ännu något svar på dessa frågor.
§16 Sedan mötesdeltagarna hade tackats för uppmärksamheten förklarades mötet avslutat.
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