Protokoll fört vid årsmöte med TeaterVännerna i Skaraborg,
2020-09-15 kl 18.30-19.15 på GöteborgsOperans Skövdescen Eric Uggla.
Närvarande vid mötet: Eric Hellgren, Margaretha Ehn Edvinsson, Lena Pettersson, Ingrid
Emriksson, Bittan Granbom, Birgitta Livh, Birgitta Johansson och Claes Stymne.
1. Årsmötet öppnas
Föreningens ordförande Eric Hellgren förklarade årsmötet 2020 öppnat.
2. Årsmötets behöriga utlysande
Kallelse till årsmöte ska ske senast två veckor innan mötet. Årets årsmöte har måst flyttas
fram två gånger på grund av pandemin, båda tillfällena har kallelse gått ut i god tid. Senaste
datum som angivits är 15 september, det datum som årsmötet enligt nedan ska hållas.
Föreningens styrelsen hade konstaterat att möjligheten att samlas fysiskt den 15 september
inte fanns. Dels på grund av att vi får vara högst 50 personer, men också brist på lokal då
GöteborgsOperan håller Eric Uggla stängd.
Årsmöte 2020 genomfördes därför på följande sätt: Styrelsen har till samtliga medlemmar sänt
ut ett i förväg skrivet årsmötesprotokoll tillsammans med årsmöteshandlingarna,
medlemmarna har då uppmanats att kontakta föreningens ordförande eller sekreterare om man
önskade yttra sig över förslagen till beslut. Förslagen under paragraferna i protokollet alltså
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 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 2019
Verksamhetsberättelse för 2019 hade sänts ut till samtliga medlemmar.
Under året har genomförts 17 medlemsaktiviteter, bl a program om Birgit Nilsson och om
Monica Zetterlund, samt teaterresa till Göteborg. De flesta arrangemangen har varit
välbesökta. Samarbetet med GöteborgsOperan kring lunchkonserterna har fortsatt och även
samarbetet med Riksteatern Skövde. Utmaningen har varit densamma som tidigare, att hitta
bra program med bra artister till en rimlig kostnad, som tillåter oss att ha ett lågt inträde.

Årsmötet beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
7. Räkenskaperna 2019
Resultat- och balansräkning hade sammanställt av föreningens kassör Ingrid Emriksson och
sänts ut till föreningens medlemmar. Värt att nämnas var att vi erhållit bidrag från Skövde
kommun, dels ett verksamhetsbidrag och dels ett riktade bidrag för särskild aktivitet, på
sammanlagt 15.000 kr. Resultatet för föreningen under 2019 blev ett överskott på 20.468 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 2019.
Årsmötet beslutade med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
Årsmötet beslutade vidare, enligt revisorernas förslag, att överskottet från verksamhetsåret
2019 balanseras i ny räkning.
9. Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
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 2020 stod tre ledamöter i tur att avgå/väljas om. Dessa tre är Birgitta Livh, Ulla
Åkesson och Ingrid Emriksson. Ulla Åkesson och Ingrid Emriksson hade avböjt omval.
Kvar i styrelsen, vid sidan av ordföranden, är Bittan Granbom, Ann Söderholm, Lena
Pettersson och GöteborgsOperans representant Margareta Ehn Edvinsson.
Årsmötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, att till ledamöter för en tid av
två år välja Birgitta Livh, omval, och Claes Stymne, nyval.
Förslag till ytterligare en styrelseledamot saknades och styrelsen beslutade att avvakta med
tillsättandet till kommande årsmöte 2021 och att den ledamot som då förhoppningsvis väljs in,
väljs för en tid av ett år för att bibehålla systemet med att hälften av ledamöterna väljs per år.
senare. Antingen vid ett medlemsmöte senare i år, i det fall sådant kan hållas, eller vid
årsmötet 2021. Tiden för tjänstgöring ska vara fram till årsmötet 2022.
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, nyval.
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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 2021 till oförändrat 100 kr per medlem.
16. Verksamhetsplan/Budget 2020
Verksamhetsplan för 2019-2021 hade skickats ut till medlemmarna. Verksamhetsplanen har
tidigare godkänts med tanke på att den gäller åren 2019 – 2021.
Dessutom hade förslag till budget för årets verksamhet sänts ut.
Årsmötet beslutade att godkänna budget för verksamhetsåret 2020.
17. Kommande verksamhet
Höstens verksamhet har presenterats i det medlemsbrev som sänts ut. Hur mycket av det som
blir möjligt att genomföra återstår att se.
När det gäller verksamheten efter årsskiftet svävar föreningen ännu i ovisshet om vilka villkor
som kommer att gälla för TeaterVännerna när GöteborgsOperan flyttar till Skövde kulturhus.
Om coronapandemin och flytten av GöteborgsOperan till Skövde kulturhus står mer att läsa i
verksamhetsberättelsen.
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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