Kallelse / Protokoll för årsmöte med TeaterVännerna i Skaraborg,
2021-04-27
Närvarande vid mötet: Eric Hellgren, Birgitta Johansson, Margareta Ehn Edvinsson, Lena
Pettersson, Bittan Granbom, Birgitta Liv, Ann Söderholm, Bengt Wahlberg och Claes Stymne.
1. Årsmötet öppnas
Föreningens ordförande Eric Hellgren förklarade årsmötet 2021 öppnat.
2. Årsmötets behöriga utlysande
Kallelse till årsmöte ska ske senast två veckor innan mötet. Kallelse har sänts ut tillsammans
med information om verksamheten 2021-03-02.
Även detta år har föreningens styrelse konstaterat att möjligheten att samlas fysiskt till
årsmöte inte finns pga av rådande restriktioner under pågående pandemi.
Årsmöte 2021 genomförs därför på samma sätt som år 2020: Styrelsen har till samtliga
medlemmar sänt ut ett i förväg skrivet årsmötesprotokoll tillsammans med
årsmöteshandlingarna, medlemmarna uppmanas att kontakta föreningens ordförande
eller sekreterare om man önskade yttra sig över förslagen till beslut, senast söndagen
den 25 april.
Förslagen under paragraferna i protokollet anses antagna av årsmötet om inget avvikande
yttrande inkommit. Förslaget till årsmötesprotokoll är utsänt två veckor innan mötet.
Årsmötet befanns vara behörigen utlyst.
3. Föredragningslistans godkännande
I stället för föredragningslista förelåg förslag till årsmötesprotokoll.
Föreningens medlemmar har, som framgår av ovan, via kallelse uppmanats att höra av sig i det
fall man önskar göra någon ändring.
Ordföranden meddelar att inga synpunkter/följande synpunkter på förslagen till beslut
inkommit.
4. Val av presidium
Till ordförande vid dagens förhandlingar valde årsmötet Birgitta Johansson och till sekreterare
valdes Lena Pettersson.
5. Val av justerare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Bittan Granbom och Margareta Ehn
Edvinsson.
6. Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse för 2020 hade sänts ut till samtliga medlemmar.
Innan pandemin tvingade föreningen att ställa in verksamheten hann vi med fem arrangemang
fram till 8 mars. Under hösten genomfördes ett arrangemang innan vi fick stänga ner igen.
Glädjande nog har medlemsantalet trots detta ökat något under året.
Årsmötet beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

7. Räkenskaperna 2020
Resultat- och balansräkning hade sammanställt av föreningens kassör Claes Stymne och sänts
ut till föreningens medlemmar. Värt att nämnas var att vi erhållit verksamhetsbidrag från
Skövde kommun, 10.000 kr och från ABF Skaraborg 2.600 kr. Resultatet för föreningen under
2020 blev ett överskott på 25.776 kr.
Årsmötet beslutade att med godkännande lägga resultat- och balansräkning till handlingarna.
8. Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse hade sänts ut till föreningens medlemmar. Revisorerna föreslog
årsmötet att godkänna balans- och resultaträkning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
Årsmötet beslutade med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
Årsmötet beslutade vidare, enligt revisorernas förslag, att överskottet från verksamhetsåret
2020 balanseras i ny räkning.
9. Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Inget yrkande om något annat hade inkommit.
10. Förslag och motioner
Inga förslag eller motioner hade inkommit.
11. Val av ordförande
Årsmötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Eric Hellgren, omval, till
ordförande på ett år.
12. Val av styrelseledamöter
Vid årsmötet 2021 stod tre ledamöter i tur att avgå/väljas om. Dessa tre är Bittan Granbom,
Ann Söderholm och Lena Pettersson.
Vald t o m årsmötet 2022 är Birgitta Livh och Claes Stymne.
I styrelsen ingår även GöteborgsOperans representant Margareta Ehn Edvinsson.
Årsmötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, att till ledamöter för en tid av
två år välja Bittan Granbom och Lena Pettersson, omval samt Bengt Wahlberg, nyval.
13. Val av revisorer och ersättare
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja Sture Grönblad och
Birgitta Johansson till ordinarie revisorer för en tid av ett år, omval. Till revisorsersättare
valde årsmötet Stig Dahlstrand, omval.
14. Val av valberedning
Årsmötet beslutade att till valberedning välja Stig Dahlstrand, sammankallade, Britt-Marie
Kjellberg och Kjell Hansson.
15. Fastställande av medlemsavgift
Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften 2022 till oförändrat 100 kr per medlem.
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16. Verksamhetsplan/Budget
Verksamhetsplan för 2021-2023 har skickats ut till medlemmarna.
Förslag till budget för årets verksamhet har ej upprättats pga osäkerheten om möjligheten att
anordna aktiviteter.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen 2021-2023.
17. Kommande verksamhet
Om föreningens kommande verksamhet finns i dagsläget inte mycket att säga. Vår
förhoppning är att det till hösten åter kommer att bli möjligt att anordna aktiviteter och vi ser
fram emot det och emot att äntligen kunna bo in oss i de nya lokalerna i Kulturhuset.
18. Mötets avslutning
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.
Föreningens ordförande Eric Hellgren tackade mötesordförande Birgitta Johansson och
överlämnade en blomma.
Skövde dag som ovan

Birgitta Johansson
mötesordförande

Lena Pettersson
mötessekreterare

Justerare:

Bittan Granbom

Margareta Ehn Edvinsson
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