
Protokoll fört vid årsmöte med TeaterVännerna i Skaraborg, i Frejasalen, 

Skövde Kulturhus 2016-04-28. 

 

1. Årsmötet öppnas 

 

Föreningens ordförande Eric Hellgren öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna och 

notera att det var ett välbesökt möte med åttiofem medlemmar närvarande. 

 

2. Dagordningens godkännande 

Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen. 

3. Årsmötets behöriga utlysande 

Ordföranden redogjorde för hur årsmötet utlysts, i god tid inom ramen av två veckor, vilket 

godkändes av de närvarande. 

4. Val av presidium 

Till ordförande vid dagens förhandlingar valde årsmötet Ola Wirtberg och till sekreterare 

valde årsmötet Lena Pettersson. 

5. Val av justerare tillika rösträknare 

Till justerare och tillika rösträknare valde årsmötet Sture Grönblad och Bosse Högberg. 

6. Verksamhetsberättelse 

Ordförande för föreningen, Eric Hellgren, redogjorde för föreningens verksamhet under 2015, 

som redovisades i den utdelade verksamhetsberättelsen. Han noterade att föreningens 

medlemsantal minskat något under 2015, vi behöver alla hjälpas åt att värva medlemmar, 

Under året har genomförts elva aktiviteter, de allra flesta mycket välbesökta och alla mycket 

uppskattade av våra medlemmar. Under hösten genomfördes verksamheten i Frejasalen på 

grund av renovering av Eric Uggla, och så har även varit fallet under våren 2016. 

Ordföranden hade glädjen att meddela att renoveringen kommer att bli klar så att all 

verksamhet under hösten 2016 sker i Eric Ugglas lokaler. 

Vid genomgången av verksamhetsberättelsen uppmärksammade en av årsmötesdeltagarna att 

en felaktig siffra angivits under rubriken ekonomi. 

Beslut: 

Beloppet avseende överskottet år 2015 korrigeras i verksamhetsberättelsen, som därefter med 

godkännande läggs till handlingarna. 

7. Räkenskaperna 2015 

Kassör Ingrid Emriksson redogjorde för resultat- och balansräkningen. Resultatet för 

föreningen under 2015 blev ett överskott på sammanlagt 6.761 kr. 

Vad gäller balansräkningen upptäcktes en differens på 2.375 kr, troligen beror den på en 

missad koppling mellan konto och balansräkning i föreningens nyinköpta program för 

bokföringen. 

  



Beslut: 

Kassören får i uppdrag att justera balansräkningen och upprätta ett nytt dokument. 

Årsmötet godkände i övrigt resultat- och balansräkning. Överskottet balanseras i ny räkning. 

8. Revisionsberättelse 

För revisorernas berättelse redogjorde en av föreningens revisorer Rolf Kameus. Revisorerna 

föreslog årsmötet att godkänna balans- och resultaträkning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2015. 

Beslut: 

Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

9. Styrelsens ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

10. Förslag och motioner 

Inga förslag eller motioner hade inkommit. 

11. Val av ordförande 

Årsmötet beslutade att, enligt valberedningens förslag, att välja Eric Hellgren, omval, till 

ordförande för på ett år. 

12. Val av styrelseledamöter 

 

Till årsmötet 2016 stod två ledamöter i tur att avgå/väljas om. Styrelsen hade till 

valberedningen framfört önskemål om att, helt i enlighet med stadgarna, utöka styrelsen med 

en ledamot.  

 

Årsmötet beslutade 

 

att utöka styrelsen med en ledamot, 

att, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseledamöter på två år välja Ingrid 

Emriksson, omval, Ulla Åkesson, nyval och Wanja Ekström, nyval. 

 

13. Val av revisorer och ersättare 

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja Sture Grönblad, omval och 

Birgitta Johansson, nyval till ordinarie revisorer för en tid av ett år samt att välja Fredrik 

Almbratt, omval till revisorsersättare för en tid av ett år. 

14. Val av valberedning 

 

Årsmötet beslutade att till valberedning på ett år välja Solveig Tshibanda, Birgitta Livh och 

Ola Wirtbergbom med Solveig Tshibanda som sammankallande. 

 

15. Fastställande av medlemsavgift 

Årsmötet beslutade 

att från 2017 avskaffa familjemedlemskap, och 

att fastställa medlemsavgiften 2017 till 100 kr per medlem. 



16. Verksamhetsplan 

Eric Hellgren presenterade verksamhetsplan 2016-2018. 

Årsmötet beslutade att godkänna planen och att lämna den till styrelsen att förverkliga. 

17. Kommande verksamhet 

 

Föreningens ordförande Eric Hellgren berättade om föreningens kommande verksamhet, bland 

annat att det i september blir en riksteaterföreställning med Mattias Enn ”Svenska 

Amerikalinjen”, i samarbete med Skövde Teaterförening, att vi ordnar teaterresa till Göteborg 

för att se musikalen Hair i oktober, att hösten i övrigt kommer att bjuda på ett program om 

Alice Babs, lokala gruppen ”Hotlips”, Julfest och förhoppningsvis en lunchföreställning från 

GöteborgsOperan. 

 

Pelle Granbom meddelade att Skövde Teaterförening nu heter Riksteatern Skövde, att 

teaterföreningen firar 30årsjubileum och att man därför beslutat bjuda sina och 

TeaterVännernas medlemmar på föreställningen ”Svenska Amerikalinjen”. Det senare möttes 

med jubel. Föreställningen blir på Valhall. 

 

Sekreteraren meddelade att Birgitta Livh kommer att ta över ansvaret för föreningens telefon. 

 

18. Mötets avslutning 

 

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 

 

Föreningens ordförande Eric Hellgren tackade mötesordförande Ola Wirtberg samt avgående 

styrelseledamoten Birgitta Johansson och avgående revisor Rolf Kameus, blommer 

överlämnades. 

 

Skövde dag som ovan 

 

 

Ola Wirtberg, ordförande   

 

 

Lena Pettersson, sekreterare 

 

Justerare: 

 

 

Sture Grönblad   Bosse Högberg 

 


