
 

 

 

 

 

       
 

    Vänföreningens Årsmöte den 17 mars 2021   
      

      Protokoll   
 

      Närvarande var 27 personer – se namn på separat närvarolista 

 

1. Styrelsens ordförande Gunilla Rönnholm hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

De närvarande deltagarna bockades av mot listan på anmälda till mötet.  

 

2. Till ordförande för mötet valdes Gunilla Rönnholm.  

3. Till sekreterare för mötet valdes Hans-Erik Hallin. 

4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lasse Magnusson och Veit G:son Berg. 

5. Mötet konstaterade att kallelse till årsmötet utsänts i rätt tid.  

6. Mötet godkände föreslagen dagordning. 

7. Årsberättelsen har sänts till medlemmarna och föredrogs därför inte. Ordförande 

angav vissa redigeringsfel samt läste upp ett tillägg avseende medlemskonsert den 10 

oktober 2020, vilket föreslogs som komplement till årsberättelsen att läggas in på 

hemsidan. Detta förslag bifölls. Föreningens kassör redogjorde för resultat- och 

balansräkning samt noter. Han konstaterade att resultatet visade på ett underskott på 

54 000 kr och att balansräkningen påverkats p.g.a negativa resultat tre år i följd. 

Räntefonderna växer blygsamt. Årsmötet beslutade att föreningens underskott 

balanseras i ny räkning. Beslutades vidare att årsberättelse samt resultat- och 

balansräkning inkl. kompletteringar läggs till handlingarna. Revisor har varit Lena 

Cronvall Morén med Birgit Rahm som suppleant. Revisorerna tillstyrker att styrelsen 

beviljas ansvarsfrihet för år 2020.  

 

8. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

9. Föredrogs förslag till ändring av stadgarnas § 10 och § 11. Förslaget innebär att 

representanterna från Berwaldhallen, kören och orkestern adjungeras till styrelsen i 

stället för att vara ordinarie medlemmar med tillhörande ekonomiskt ansvar. Förslaget 

bifölls.  

 



10.  Beslutades att antalet ordinarie ledamöter ska vara åtta.  

 

11. Valberedningens förslag till ordförande och övriga ledamöter föredrogs. I enlighet 

med detta valdes  

         Gunilla Rönnholm till ordförande (omval) 

samt som ordinarie ledamöter valdes  

          Stefan Birksjö (omval) 

 Pär Trehörning (omval) 

 Hans-Erik Hallin (omval) 

 Ulf Leopoldson (omval) 

 Agneta Söderman (omval) 

 Per Lindvall (omval) 

 Peter af Petersens (omval)  

           Till adjungerade ledamöter anmäldes 

 Berwaldhallens representant Eva Ericsson Rydberg 

 Representant för orkestern Bo Söderström 

 Representant för kören Rickard Collin 

 

           Till revisorer valdes Lena Cronvall Morén (omval) och Ingemar Eliasson (nyval).  

           Lena Bremmer (nyval) valdes till revisorssuppleant.   

           Valberedningen bestående av Gunnar Wikström (sammankallande), Bo Holmberg och 

           Erik Juhlin omvaldes.  

 

12. Årsavgiften föreslogs vara oförändrad och fastställdes till 250 kr för enskild medlem, 

400 kr för två personer på samma adress samt halv avgift för f.d. fast anställda och 

numera pensionärer från orkestern och kören. 

 

     13. Styrelsens verksamhetsplan föredrogs och lades till handlingarna 

     

     14. Inga motioner hade inkommit 

 

     15. Inga övriga ärenden togs upp. 

 

     16. Årsmötet avslutades och ordförande tackade de närvarande medlemmarna. Hon 

           uppmanade alla att hålla ut till dess vi återigen får lyssna på musik i Berwaldhallen.   

 

 

Vid protokollet               Mötesordförande 

 

 

 

 

Hans-Erik Hallin          Gunilla Rönnholm 

 



Justeras 

 

 

 

 

Lasse Magnusson                      Veit G:son Berg 


