
      

Protokoll från årsmöte den 25 april 2021  

 

Med anledning av den rådande pandemin inställdes föreningens årsmöte 2021 in. 
Efter samråd med föreningens revisorer har årsmötet genomförts via e-post/vanlig post. 
Medlemmarna har fått möjlighet att ta ställning till förslag till beslut presenterade i 
Vänklang/april, som skickades till samtliga medlemmar med e-post den 7 april och den 
12 april med vanlig post. Dagordning med förslag till beslut, verksamhetsberättelse, 
årsredovisning samt revisionsberättelse finns på föreningens hemsida. 
Inga synpunkter från medlemmar hade inkommit angiven sista dag - den 25 april - och 
årsmötet kunde därför genomföras enligt nedan. 
 
1.   Verksamhetsberättelse för 2020 
Verksamhetsberättelsen fastställdes och lades till handlingarna. 
 
2. Resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat  
Förvaltningsberättelsen och den ekonomiska redovisningen fastställdes. Beslutades att 
årets överskott om 212 469 kr disponeras så att 100 000 kr överförs till 
Stipendiestiftelsen, 6 500 kr reserveras för Stefan Jacobsons fond och 105 969 kr förs i 
ny räkning. 
 
3. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2020  
I enlighet med förslag från föreningens revisorer beviljades styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet. 
 
4. Fastställande av antalet styrelseledamöter  
Fastställdes antalet ledamöter i styrelsen enligt stadgarna till 10 ledamöter plus 
ordförande.  
 
5. Val av styrelseordförande  
Enligt valberedningens förslag omvaldes Barbro Holmberg.  
 
6. Val av övriga styrelseledamöter  
Till ledamöter för 2021-2022 valdes enligt valberedningens förslag 
Stefan Bohman Falk (omval)  
Monika Hammar Granberg (omval) 
Rune Larsson (omval) 
Brita Löfgren Lewin (omval) 
 
Valda för 2020-2021 
Johan Falk  
Maria Jerkland Åberg  
Erik Höök  
Margareta Risinggård  



Självskrivna enligt stadgar 
Stefan Forsberg, konserthuschef 
Peter Eriksson, orkesterns ordförande

7, Val av revisorer och revisorssuppleanter  
Enligt valberedningens förslag beslutades att för 2021 välja 
Revisorer 
Bo Suneson, extern revisor (omval) 
Barbro Husberg, förtroendevald revisor (omval) 
 
Revisorssuppleanter 
Åke Pettersson, extern revisor (omval) 
Bo Leander, förtroendevald revisor (nyval) 

 
8. Val av valberedning  
Till valberedning för årsmötet 2022 valdes 
Martin Dworén (omval) 
Nils-Göran Olve (omval) 
Karin Schéle (omval) 
  
9. Fastställande av årsavgift för 2022 
Oförändrad avgift 250 kr för en medlem, 350 kr för två på samma adress. 
Styrelsen mottog inför det planerade årsmötet 2020 ett förslag från en medlem om 
förändrad medlemsavgift. Förslaget inkom i enlighet med stadgarna. Styrelsen bedömer 
att ett sådant förslag måste kunna diskuteras och olika synpunkter framföras och vägas 
mot varandra innan ett beslut fattas. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att 
bordlägga medlemsförslaget tills årsmöte med medlemsnärvaro kan genomföras. 
 
 
 
Barbro Holmberg   Margareta Risinggård 
ordförande     sekreterare 



 

 

 


