
Årsmöte för Svenska fornskriftsällskapet 2020 
 
Som tidigare meddelats hade vi hoppats kunna genomföra det uppskjutna årsmötet på 
plats i Uppsala under hösten, men situationen är fortfarande sådan att detta inte låter 
sig göra. Vi genomför därför årsmötet på ett förenklat sätt i form av en e-postenkät. 
Det är viktigt att göra det eftersom medlemmarna måste få möjlighet att ta ställning 
till styrelsens förslag. Denna gång innehöll dagordningen lyckligtvis inte några stora 
beslutspunkter, så vår förhoppning är att omröstningen ska kunna genomföras utan 
problem.  
 
Nedan ombeds medlemmarna att rösta JA eller NEJ till styrelsens olika förslag. 
Ärendenumreringen hänför sig till den dagordning som skickades ut i samband med 
den ursprungliga kallelsen; de åberopade handlingarna utsändes vid samma tillfälle. 
 
Medlemmarna ombeds att markera sina svarsalternativ genom kryss vid JA eller NEJ 
och sedan återsända svaren via epost till sekreteraren Lasse Mårtensson 
(Lasse.Martensson@nordiska.uu.se). Om samtliga frågor besvaras med JA går det bra 
att skicka ett enkelt e-postmeddelande med ”Jag svarar JA på samtliga frågor” eller 
liknande. Kom ihåg att ange namn. 
 
Vi ber om era svar senast den 15 september 2020. När svaren kommit in kommer 
årsmötesprotokollet att upprättas. 
 
För styrelsen 
 
Roger Andersson (ordförande) 
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Beslutspunkter 
 
§2 Kan dagordningen godkännas?  

JA ..... NEJ ..... 
 
§3 Val av justeringsperson. Styrelsen föreslår Ingela Hedström. Kan vi besluta så?  

JA ..... NEJ ..... 
 
§4 Kan protokollet från förra årsmötet godkännas och läggas till handlingarna?  

JA ..... NEJ ..... 
 
§5 Kan verksamhetsberättelsen för år 2019 godkännas och läggas till handlingarna?  

JA ..... NEJ ..... 
 
§6 Kan den ekonomiska berättelsen godkännas och läggas till handlingarna?  

JA ..... NEJ .....  
 
§7. Kan revisorernas berättelse godkännas och läggas till handlingarna?  
 JA ..... NEJ ..... 
 
§8. Kan styrelsen på grundval av verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen 
och revisorernas berättelse beviljas ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning?  

JA ..... NEJ ..... 
 
§9 Val av ny styrelse. Mandatperioden utgår för ledamöterna Zeth Alvered, Sara 
Risberg och Ingela Hedström. Samtliga accepterar omval. Kan vi välja dessa tre för 
ytterligare en mandatperiod?  

JA ..... NEJ ..... 
 
§10. Revisorer och suppleanter. Som ordinarie revisorer föreslår styrelsen omval av 
Anita Eldblad och Eva Thelin som revisorer och omval av Agneta Sundström och 
Lennart Ryman som suppleanter. Samtliga har accepterat. Kan vi välja dessa revisorer 
och suppleanter?  

JA ..... NEJ ..... 
 
§11 Val av ny valberedning. Simon Karlin-Björk har avböjt omval; Eva Nyman har 
accepterat omval. Kan vi välja Eva Nyman till valberedningen för 2010?  

JA ..... NEJ ..... 
 



§12 Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift (200 kr). Kan vi besluta så?  
JA ..... NEJ ..... 

 
Några informationspunkter 
 
- Styrelsen konstituerar sig enligt följande: Ingela Hedström efterträder Zeth Alvered 
som skattmästare; Roger Andersson och Lasse Mårtensson kvarstår som ordförande 
respektive sekreterare.  
 
- På utgivningslistan står närmast ett häfte med den preliminära titeln Nya studier i 
outgivna fornsvenska handskrifter med bidrag av Ingela Hedström, Dag Retsö och 
Roger Andersson och volymen Tungulus i fyra textvittnen. En fallstudie i 
senmedeltida texttradering av Lasse Mårtensson. I bägge fallen bearbetas manusen för 
närvarande utifrån granskarnas kommentarer, varefter tryckningsmedel skall sökas. 
Styrelsen återkommer med information om hur arbetet framskrider med övriga 
aviserade eller planerade utgåvor vid nästa årsmöte. 
 
- Det aviserade årsmötesföredraget av Per-Axel Wiktorsson kommer att äga rum vid 
nästa årsmöte. 
 
- Årsmötet 2021 kommer att äga rum den 5 maj 2021 i Uppsala.  
 
 


