Protokoll fört vid årsmöte med TeaterVännerna i Skaraborg, 2018-04-17 på
GöteborgsOperans Skövdescen Eric Uggla, kl 18.30-19.00.
1. Årsmötet öppnas
Föreningens ordförande Eric Hellgren öppnade årsmötet genom att hälsa alla välkomna och
notera att vi återigen har glädjen att samlas till ett välbesökt möte med åttio medlemmar
närvarande.
2. Föredragningslistans godkännande
Årsmötet godkände den utdelade föredragningslistan.
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 Birgitta Johansson och till sekreterare
valdes Lena Pettersson.
5. Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare och tillika rösträknare valde årsmötet Fredrik Almbratt och Pelle Granbom.
6. Verksamhetsberättelse
Ordförande för föreningen, Eric Hellgren, redogjorde för föreningens verksamhet under 2017,
som redovisades i den utdelade verksamhetsberättelsen. Under året har genomförts sjutton
aktiviteter, bl a två teaterresor till Mariestad respektive Göteborg. De flesta arrangemangen
har varit välbesökta och alla har varit mycket uppskattade. Samarbetet med GöteborgsOperan
kring lunchkonserterna har fortsatt och även samarbetet med Riksteatern Skövde. Ordföranden
tackade alla som hjälper till att värva medlemmar, för att klara av ständigt ökande kostnader
för artister behöver vi vara många.
Årsmötet beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
7. Räkenskaperna 2017
Då föreningens kassör var förhindrad att närvara redogjorde ordföranden för resultat- och
balansräkningen. Resultatet för föreningen under 2016 blev ett överskott på 10.448 kr.
Årsmötet beslutade att med godkännande lägga resultat- och balansräkning till handlingarna.
8. Revisionsberättelse
För revisorernas berättelse redogjorde en av föreningens revisorer, Sture Grönblad.
Revisorerna föreslog årsmötet att godkänna balans- och resultaträkning och bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Årsmötet beslutade med godkännande läggare revisionsberättelsen till handlingarna.
Årsmötet beslutade vidare, enligt revisorernas förslag, att överskottet från verksamhetsåret
2017 balanseras i ny räkning.

9. Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
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 på ett år.
12. Val av styrelseledamöter
Till årsmötet 2018 stod tre ledamöter i tur att avgå/väljas om.
Årsmötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseledamöter på två år
välja Ingrid Emriksson och Ulla Åkesson, omval.
Valberedningen hade inte funnit någon ny ledamot att ersätta avgående Vanja Ekström.
Birgitta Livh ur aktivitetsgruppen tillfrågades vid sittande möte och accepterade.
Årsmötet beslutade att till styrelseledamot på två år välja Birgitta Livh, 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 samt att välja Fredrik Almbratt till
revisorsersättare för en tid av ett år, samtliga omval.
14. Val av valberedning
Årsmötet beslutade att till valberedning på ett år välja Ola Wirtberg, Stig Dahlstrand och BrittMarie Kjellberg, med Stig Dahlstrand som sammankallande.
15. Fastställande av medlemsavgift
Årsmötet beslutade
att fastställa medlemsavgiften 2019 till oförändrat 100 kr per medlem.
16. Verksamhetsplan
Vid årsmötet 2016 presenterades verksamhetsplan för 2016-2018. Föreningens ordförande
Eric Hellgren aktualiserade densamma. Dessutom presenterades förslag till budget för årets
verksamhet. Efter justering beslutade årsmötet godkänna budget för 2018.
17. Kommande verksamhet
Föreningens ordförande Eric Hellgren berättade om riktlinjerna för föreningens kommande
verksamhet. I början på maj håller styrelsen ett planeringsmöte, där höstens program kommer
att fastställas. Planen är ett kvällsarrangemang/månad september-november, sedvanlig julfest,
datum är fastställt till 4 december samt en resa till GöteborgsOperan den 27 oktober och
föreställningen ”Ringaren i Notre Dame”. Styrelsen diskuterar kring att satsa på något nytt, t
ex Quizkväll, Chokladprovning eller Allsång. Dessutom fortsätter samarrangemanget med
GöteborgsOperan när det gäller lunchkonserter, samt något ytterligare arrangemang, mer
information kommer i det utskick som går ut innan sommaren.

Ett tack framfördes av årsmötet för det stora och uppskattade arbete som styrelsens
medlemmar lägger ner.
18. Mötets avslutning
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.
Föreningens ordförande Eric Hellgren tackade mötesordförande Birgitta Johansson samt
avgående styrelseledamoten Wanja Ekström och överlämnade blommor till dem båda.
Solveig Tshibanda och Birgitta Livh, som nu lämnar sina uppdrag i valberedningen och
överlämnade blommor till samtliga.
Skövde dag som ovan
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