Protokoll fört vid årsmöte med TeaterVännerna i Skaraborg,
2022-04-19 kl 18.30 – 19.45.
Närvarande vid mötet var 41 av föreningens medlemmar.
1. Årsmötet öppnas
Föreningens ordförande Eric Hellgren förklarade årsmötet 2022 öppnat.
2. Årsmötets behöriga utlysande
Kallelse till årsmöte ska ske senast två veckor innan mötet. Kallelse har sänts ut tillsammans
med information om verksamheten våren 2022 och via föreningens hemsida.
Årsmötet befanns vara behörigen utlyst.
3. Föredragningslistans godkännande, röstlängd
Inga förslag eller motioner hade inkommit, varför punkten ströks från föredragningslistan,
varefter densamma godkändes.
Röstlängd upprättades.
4. Val av presidium
Till ordförande vid dagens förhandlingar valde årsmötet Birgitta Johansson, som därmed axlar
rollen som årsmötesordförande för sjätte gången, och till sekreterare valdes Lena Pettersson.
5. Val av justerare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Pelle Granbom och Anders Ericsson.
6. Verksamhetsberättelse 2021
Eric Hellgren föredrog verksamhetsberättelse för 2021.
Årsmötet beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
7. Räkenskaperna 2021
Resultat- och balansräkning hade sammanställt av föreningens kassör Claes Stymne, som gick
igenom desamma. Under året har föreningen gjort en förlust på ca 6.000:-, bidragande orsaker
är ett sjunkande medlemsantal och att vi numera måste betala lokalhyra. Föreningens
ekonomiska ställning är dock god och vi klarar smärre förluster på våra arrangemang.
Årsmötet beslutade att med godkännande lägga resultat- och balansräkning till handlingarna.
8. Revisionsberättelse
Sture Grönlund föredrog revisionsberättelse för 2021. Revisorerna föreslog årsmötet att
godkänna balans- och resultaträkning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2021.
Årsmötet beslutade med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
Årsmötet beslutade vidare, enligt revisorernas förslag, att överskottet från verksamhetsåret
2021 balanseras i ny räkning.

9. Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
10. Val av ordförande
Årsmötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Eric Hellgren, omval, till
ordförande på ett år.
11. Val av styrelseledamöter
Vid årsmötet 2022 stod tre ledamöter i tur att avgå/väljas om. Dessa tre är Birgitta Livh, Claes
Stymne och Åke Lundgren. Birgitta Livh hade avböjt omval.
Valda t o m årsmötet 2023 är Bittan Granbom, Lena Pettersson och Bengt Wahlberg.
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 Åke Lundgren, omval.
En plats i styrelsen blir därmed vakant och årsmötet beslutar uppdra åt styrelsen att arbeta
vidare med att besätta den uppkomna vakansen.
12. 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.
13. Val av valberedning
Årsmötet beslutade att till valberedning välja Stig Dahlstrand, sammankallade, samt att uppdra
åt styrelsen att finna ytterligare två personer att ingå i valberedningen.
14. Fastställande av medlemsavgift
Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften 2023 till oförändrat 100 kr per medlem.
15. Verksamhetsplan/Budget
Verksamhetsplan för 2021-2023 fastställdes vid tidigare årsmöte.
Claes Stymne redogjorde för budget 2022.
Årsmötet beslutade att godkänna budget för verksamhetsåret 2022.
16. Kommande verksamhet
I vår återstår två aktiviteter, vårpromenad och resa till GöteborgsOperan. Styrelsen arbetar
med höstens program, vilket kommer att sändas ut till medlemmarna i början av sommaren.
Årsmötet ställde frågan om vilken lokal föreningen har att tillgå. Vi är tilldelade Freja, men
har även möjlighet att byta till en billigare lokal vid mindre arrangemang. Vi erlägger
lokalhyra men har möjlighet att hyra teknik kostnadsfritt via Göteborgsoperan.
17. Årsmötesprotokollets tillgänglighet
Årsmötesprotokollet kommer att publiceras på föreningens hemsida, och finnas tillgängligt
hos sekreteraren, Lena Pettersson.
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18. Mötets avslutning
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.
Föreningens ordförande Eric Hellgren tackade mötesordförande Birgitta Johansson och
framförde ett tack till Birgitta Livh, som efter många år och insatser nu lämnar styrelsen.
Blommer överlämnades till båda.
Skövde dag som ovan

Birgitta Johansson
mötesordförande

Lena Pettersson
mötessekreterare
Justerare:

Pelle Granbom

Anders Ericsson
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