
       

Protokoll från årsmöte den 12 mars 2019 
Grünewaldsalen, Konserthuset 
 

1.  Mötets öppnande  
Barbro Holmberg hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
 

2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet  
Barbro Holmberg valdes till ordförande för mötet och Margareta Risinggård till 
sekreterare. 
 

3.  Mötets sammankallande  
Enligt föreningens stadgar ska årsmöte hållas före april månads utgång. Kallelse ska 
delges medlemmarna minst 14 dagar i förväg. 
 
Kallelse till årsmötet fanns i Vänklang/februari som publicerades på föreningens 
hemsida den 20 februari. Vänklang skickades samma dag till medlemmar med e-post. 
Vänklang skickades med vanlig post den 25 februari. Mötet ansåg att årsmötet utlysts 
stadgeenligt. 
 

4.  Val av justerare av årsmötets protokoll  
Ann Egefalk och Leif Borin valdes att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll. 
 

5.  Fastställande av dagordningen för mötet 
Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen. 
 

6.   Föredragning av verksamhetsberättelsen och årsredovisningar  
Föreningens Verksamhetsberättelse 2018 (bilaga1), Årsredovisning 2018 för Föreningen 
Filharmonikernas vänner (bilaga 2) samt Årsredovisning 2017/18 för Stiftelsen 
Filharmonikernas Vänners Stipendiefond (bilaga 3) hade publicerats på föreningens 
hemsida.  Verksamhetsberättelsen och årsredovisningarna fanns också tillgängliga för 
medlemmarna vid entrén till Grünewaldsalen. 
 
Ordföranden presenterade ett sammandrag av föreningens verksamhet under 2018 med  
vänträffar, lyssnarcirkel, medlemsbladet Vänklang och musikresor. Hon betonade 
föreningens stöd till orkesterns medlemmar med stipendier och pris. Under 2018 
delades stipendier och pris ut för totalt 399 000 kronor. 
 
Antal medlemmar 31 december 2018 var 1724. 
 
Johan Falk redogjorde för uppdelningen mellan föreningsverksamheten och 
stipendieverksamheten. För stipendieverksamheten hade under slutet av 2017 Stiftelsen 
Filharmonikernas Vänners stipendiefond bildats och registrerats av länsstyrelsen.  
 
Han presenterade resultat- och balansräkningarna för föreningen resp stiftelsen.  



Årets resultat för föreningen var ett överskott på 238 205 kronor. Styrelsen föreslog att 
detta skulle disponeras så att 100 000 kronor överförs till Stipendiestiftelsen och i ny 
räkning överförs 138 205 kronor. 
 

7.  Revisorernas berättelse  
Revisionsberättelser för Föreningen Filharmonikernas Vänner resp Stiftelsen 
Filharmonikernas Vänners Stipendiefond, undertecknade av Bo Suneson, extern revisor, 
och Barbro Husberg, förtroendevald revisor, lästes upp av Thomas Murray, förtroendevald 
revisorssuppleant. 
 

8.  Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av 
 årets resultat  

De redovisade resultat- och balansräkningarna för 2018 fastställdes och årsmötet 
beslutade att årets vinst disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. 

 
9.  Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018. 
 

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter  
Årsmötet fastställde antalet ledamöter i styrelsen enligt stadgarna till 10 ledamöter plus 
ordförande. 
 

11. Val av styrelseordförande.   
Valberedningens ordförande Martin Dworén presenterade förslag under punkterna  
11-13,  
Enligt valberedningens förslag omvaldes Barbro Holmberg till styrelseordförande för 
2019. 
 

12. Val av övriga styrelseledamöter  
Till ledamöter för 2019-2020 valdes enligt valberedningens förslag: 
 
Stefan Bohman Falk (omval) 
Monika Hammar Granberg (omval) 
Rune Larsson (nyval) 
Brita Löfgren Lewin (omval) 
 
Valda för 2018-2019 
Johan Falk  
Maria Jerkland Åberg  
Erik Höök 
Margareta Risinggård  
 
Enligt föreningens stadgar ingår även konserthuschefen Stefan Forsberg och orkesterns 
ordförande Peter Eriksson som ledamöter i styrelsen. 
 

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter  
Enligt valberedningens förslag beslutade årsmötet att för 2019 välja 
 
 



Revisorer 
Bo Suneson, extern revisor (omval) 
Barbro Husberg, förtroendevald revisor (omval) 
 
Revisorssuppleanter 
Åke Pettersson, extern revisor (omval) 
Thomas Murray, förtroendevald revisor (omval) 
 
Ordföranden tackade valberedningen med ordförande Martin Dworén för arbetet som 
gjorts inför årsmötet. 
 

14. Val av valberedning 
Till valberedning för årsmötet 2020 valdes 
Martin Dworén (omval) 
Nils-Göran Olve (omval) 
Karin Schéle (omval) 
 

15. Fastställande av årsavgift för 2020 
Årsmötet beslutade att årsavgiften ska vara oförändrad, 250 kronor för en medlem resp 
350 kronor för två medlemmar på samma adress.  
 

16. Verksamhetsplan för resten av 2019 
Barbro Holmberg presenterade föreningens planerade aktiviteter under resten av året 
med vänträffar, lyssnarcirkel, musik- och kulturresor samt möjlighet att lyssna på 
Konserthusets generalrepetitioner. Resor till Hugo Alfvéngården, Gdansk och Oslo 
planeras. 
 
Hon informerade om att särskilda gåvokort med medlemskap i föreningen kommer att 
tas fram. Styrelsen ser gåvokortet som ett sätt att värva nya medlemmar. 
 

17. Övriga, före årsmötet anmälda ärenden  
Inga ärenden hade anmälts. 
 

18. Mötets avslutning  
Barbro Holmberg tackade den avgående vice ordföranden Jan Lindman för hans 
uppskattade insatser under nio år i styrelsen och överlämnade blommor från föreningen. 
 
Jan Lindman tackade för förtroendet från medlemmarna och betonade att han kommer 
att fortsätta att komma till Konserthuset, njuta av musiken och att stödja vänföreningen. 
 
Barbro Holmberg avslutade årsmötet. 
 
 
Vid protokollet  Justeras  Vidi 
 
 
Margareta Risinggård  Ann Egefalk  Barbro Holmberg 
 
 
   Leif Borin 


