Protokoll
fört vid
generalförsamling i
Societas Heraldica Scandinavica
lördagen den 25 maj 2013 kl. 16.45-17.45 i
Øysteinsalen, Erkebispegården, Trondheim.

Styrelseordförande Peter Kurrild-Klitgaard förklarar generalförsamlingen öppnad.
§ 1. Val av ordförande, protokollförare och rösträknare för general-församlingen.
Peter Kurrild-Klitgaard föreslår på styrelsens vägnar Hans Cappelen som ordförande, Martin Sunnqvist som
protokollförare samt Sunil Saigal och Steen Zangenberg som rösträknare. Generalförsamlingen beslutar enligt
förslaget.
Generalförsamlingen konstaterar att den är inkallad i rätt tid och att föredragningslista följer av stadgarna.
§ 2. Verksamhetsberättelse
Sedan generalförsamlingen hållit en tyst minut för under året framlidne f.d. ordföranden Knud Prange,
föredrog Peter Kurrild-Klitgaard verksamhetsberättelsen enligt ............................................... bilaga 1.
Martin Sunnqvist föredrog medlemsstatistik enligt ............................................................... bilaga 2.
§ 3. Berättelser om lokalavdelningarnas verksamhet
Societas Heraldica Danica. Ronny Andersen föredrar verksamhetsberättelse: Den 15. juni 2011 fik Dansk
Heraldisk Selskab overrakt en fane af H.H. Prinsesse Elisabeth. Fanen er givet af Danmarkssamfundet. Der
arbejdes på at skaffe midler til at få Dansk Heraldisk Selskabs initialer og våben broderet på fanen. I oktober
2011 var der arrangeret en udflugt til Odense, og ved samme lejlighed blev der udnævnt tre æresmedlemmer,
Nils Bartholdy, Steen Zangenberg og Allan Tønnesen. Som vanligt afholdtes der i foråret 2012 en heraldisk
forelæsningsrække i samarbejde med Folkeuniversitetet i København med emnet ”Kirkelig heraldik”. Dansk
Heraldisk Selskabs første ordinære generalforsamling fandt sted 20. maj 2012 i Møstings Hus på
Frederiksberg, ledsaget af et mindre foredrag om heraldik på Frederiksberg. Den 31. maj var der arrangeret et
besøg på udstillingen ”Riddere i bog og på skjold” på Amalienborgmuseet. Den 28. oktober besøgte Dansk
Heraldisk Selskab Sølyst, Den Kgl. Skydebane, og beså de malede skydeskiver for medlemmerne af Det Kgl.
Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab, hvoraf mange har heraldiske motiver. Den 2. december
afholdtes en stor bogauktion med knap 400 numre. I februar 2013 var det en stor glæde for Dansk Heraldisk
Selskab at kunne meddele, at H.K.H. Prins Joachim har indvilget i at være protektor for selskabet. I foråret
2013 blev der afholdt en heraldisk forelæsningsrække i samarbejde med Folkeuniversitetet i København med
emnet ”Regional heraldik.” I dette efterår arrangeres en udflugt til Roskilde, og andre aktiviteter, herunder
næste års forelæsningsrække, er under planlægning.

Societas Heraldica Islandica. Halldor Baldursson anför: Informella möten hålls tre till fyra gånger årligen, och
sällskapet arbetar med att ta fram ett vapen.
Societas Heraldica Lundensis. Claus K. Berntsen anför: År 2011 hölls sju heraldiska luncher, ett heraldiskt
julbord och två seminarier, bl.a. om Justitia-symbolen. År 2012 hölls nio luncher, en gåsmiddag och ett
julbord samt fyra seminarier. Innevarande år har luncher hållits månatligen, och närmast följer ett seminarium
om universitetsheraldik och -symbolik.
Societas Heraldica Gothoburgensis. Martin Sunnqvist föredrar berättelse av Jens Christian Berlin: Göteborgs
Heraldiska Sällskap bildades vid ett möte den 15 september 2012 på Frimurarhuset i Göteborg. Närvarande var
fem medlemmar samt ytterligare tolv personer, huvudsakligen från styrelsen för Heraldiska Sällskapet. Vid
mötet fastställdes stadgar för Göteborgs Heraldiska Sällskap samt valdes en styrelse. Vid Heraldiska Sällskapets
styrelsemöte samma dag upptogs Göteborgs Heraldiska Sällskap som lokalavdelning. Sällskapets styrelse har
under det gångna huvudsakligen ägnat sig åt att planera kommande verksamhet. Många idéer och visioner finns
som nu skall försöka omsättas i praktisk handling. En första heraldisk exkursion går av stapeln den 29 juni 2013
då sällskapet i samarbete med Svenska Heraldiska Föreningen besöker heraldiskt intressanta platser i
Västergötland, bland annat Skara domkyrka och Läckö slott. I övrigt har sällskapet sökt vidga sin kontaktyta
mot heraldiskt intresserade i Göteborg med omnejd genom en sida på den sociala nätverkstjänsten Facebook.
Societas Heraldica Nidarosiensis. Harald Nissen anför: Sällskapet har fyra medlemmar varav två nya. De olika
medlemmarna har pågående eller avslutade forskningsprojekt med heraldisk anknytning.
§ 4. Berättelser från utskott
Inga utskott har varit verksamma.
§ 5. Kassörens framläggande av de reviderade räkenskaperna till god-kännande
Niels Arne Dam föredrar räkenskaperna och revisionsberättelsen, ............................................ bilaga 3.
Generalförsamlingen godkänner medelsförvaltningen.
§ 6. Fastställande av medlemsavgift för de två följande åren
Peter Kurrild-Klitgaard framställer styrelsens förslag, innebärande oförändrad avgift 260 DKK men med
justering på grund av växelkursförändringar till 300 SEK, 260 NOK och 35 €. Generalförsamlingen beslutar
enligt förslaget.
§ 7. Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar
Inga förslag förelåg.
§ 8. Val av styrelseordförande
Henric Åsklund föredrog valberedningens förslag till val under §§ 8-10, .................................... bilaga 4.
Generalförsamlingen beslutar att till styrelseordförande välja Peter Kurrild-Klitgaard.
§ 9. Val av övriga ledamöter i styrelsen
Generalförsamlingen beslutar att till övriga styrelseledamöter välja Ronny Andersen, Nils G. Bartholdy, Jens
Christian Berlin, Claus K. Berntsen, Wilhelm Brummer, Eric Bylander, Carl-Thomas von Christierson, Niels

Arne Dam, Matthías Arni Jóhannsson, Antti Matikkala, Bo Møller, Kaare Seeberg Sidselrud, Martin Sunnqvist
och Tom S. Vadholm.
§ 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Generalförsamlingen beslutar att till revisorer välja Steen Clemmensen och Torben Birk
för dessa välja Susanne Vogt och Poul Holstein.

samt till suppleanter

§ 11. Val av valberedning
Generalförsamlingen beslutar, på avgående styrelsens förslag, att till valberedning välja Henric Åsklund, Allan
Tønnessen, Erla Bergendahl Hohler, Anders Segersven och Árni Þorsteinn Árnason.
§ 12. Övriga frågor
Inga övriga frågor väcktes.
Hans Cappelen förklarade generalförsamlingen avslutad.
________________
Vid protokollet

Martin Sunnqvist

