
 
 
 

 

Vänföreningens Årsmöte den 25 mars 2019 
Protokoll  

 
Närvarande var 57 personer. Se namn på separat närvarolista. 
 
Plats: Studio 5 i Radiohuset 
 

1. Styrelsens ordförande Gunilla Rönnholm hälsade alla välkomna och  förklarade mötet 
öppnat.  

2. Till ordförande för årsmötet valdes Gunilla Rönnholm. 

3. Till sekreterare för årsmötet valdes Kerstin Franzén. 

4. Till justerare, tillika rösträknare, valdes Susanne Rudbeck och Joakim Lundberg. 

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

6. Mötet godkände föreslagen dagordning. 

7. Årsberättelsen presenterades av Kerstin Franzén. Årsmötet beslöt lägga årsberättelsen till 
handlingarna. 
Föreningens kassör Stefan Birksjö redogjorde för resultat-och balansräkningen i bokslutet 
för Vänföreningen (RSKV), där även Olof Rydbecks fond (ORF) ingår. Årsmötet  
beslutade lägga resultat- och balansräkningen till handlingarna. 
Årsmötet beslutade att föreningens underskott – 20.135 kr balanseras i ny räkning. 
Revisionsrapporten föredrogs av Lena Cronvall Morén. Revisorerna är intresserade av 
målen som styrelsen sätter upp i linje med föreningens syfte. De påpekade att föreningen har 
mycket pengar och förordar därför att föreningen utökar stipendiesumman till gagn för 
Radiokören och Radiosymfonikerna. 

8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018. 

9. Fastställdes att antalet ordinarie styrelseledamöter oförändrat skall vara 9 stycken. 

10. Personval för verksamhetsåret 2019 
Till ordförande valdes Gunilla Rönnholm 
Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes 

Stefan Birksjö (omval) 
Kerstin Franzén (omval) 
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Hans-Eric Gullander (omval) 
Ulf Leopoldson (omval) 
Agneta Söderman (omval) 
Pär Trehörning (omval) 
Per Lindvall (nyval) 
Peter af Petersens (nyval) 

 
Per Lindvall och Peter af Petersens presenterade sig. 
 
 Självskrivna ledamöter i styrelsen är 

Berwaldhallens representant Karin Lewinson 
Representant för orkestern Bo Söderström 
Representant för kören Rickard Collin 

 
Två revisorer valdes 

Jan Holmberg (omval) 
Lena Cronvall Morén (omval) 

 
En revisorssuppleant valdes 

Birgit Rahm (omval) 
 
Till valberedning valdes 

Gunnar Wikström, sammankallande (omval) 
Bo Holmberg (omval) 
Erik Juhlin (omval) 

11. Årsavgiften för 2020 beslutades enligt följande 
Enskild medlem 250 kr 
Två personer på samma adress 400 kr 
Rabatt med 50% för f.d. fast anställda numera pensionärer från orkestern och kören. 

12. Styrelsens verksamhetsplan för 2019 
Vi vill vidmakthålla våra möten med musiken. Repetitioner, eftersitsar, studiebesök,  
Concerti Grotto, musiktävling, kammarmusik och musikresor är evenemang som  
skall behållas och utvecklas. 
Vi vill behålla skriven information som Berwaldbladet med referat från evenemang, 
reseberättelser, information om kommande aktiviteter m.m. 
Vi vill ge oss åhörare en insikt i orkesterns och körens arbete och därmed höja vår 
musikupplevelse. 
Vi vill öppna upp internets möjligheter att kommunicera med såväl nuvarande som 
presumtiva medlemmar. 

13. Inga motioner hade inkommit. 
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14. Övriga frågor 
Orkesterns representant Bo Söderström tackade Vänföreningen för vårt stöd 
och engagemang. 
Ulf Leopoldson berättade att Vänföreningens Facebooksida nu är igång och 
uppmanade alla deltagare på årsmötet att följa sidan och sprida informationen  
till så många som möjligt. 
Information om Facebookanslutnigen kommer också i nästa Berwaldblad. 

15. Årsmötet avslutades och Gunilla Rönnholm tackade de närvarande medlemmarna. 
 

  Birgitta Magnusson och Lars Magnusson avtackades för sina fina insatser. 
 

Innan årsmötet började fick vi njuta musik av Bach och Beethoven. Musikerna 
var Ingegerd Kierkegaard, viola, och Helena Nilsson, cello. Ingegerd Kierkegaard  
började med att spela Sarabande ur svit nr 1 i G-dur av Bach. De fortsatte med Beethovens 
Duo för viola och violoncell i Ess-dur. 
 
Smörgås med dryck serverades mellan musik och förhandlingar. 
  

 
 
 
 

 
 

 
Gunilla Rönnholm Kerstin Franzén 
Ordförande Sekreterare 

 
 

Justeras: 
 
 
 
 
Susanne Rudbeck Joakim Lundberg 
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