PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE I KALMAR
TEATERFÖRENING
Tid; 2017-03-20 kl 19.00
Plats; Kalmar Teater, Restaurang Teatervallen, Kalmar
_______________________________________________________

§1

Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande Ulf Bexell hälsade alla välkomna och förklarade
årsmötet öppnat.

§2

Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst

§3

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 47 närvarande medlemmar

§4

Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Britt-Mari Idensjö

§5

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Peter Ekholm

§6

Val av justeringspersoner
Kjerstin Brandt och Birger Klingström valdes att jämte ordförande justera
årsmötesprotokollet.

§7

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
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§8

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs av föreningens ordförande
Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§9

Ekonomisk berättelse och fastställande av balansräkning
Ekonomiska berättelsen föredrogs av föreningens kassör Marianne Elfverson.
Den ekonomiska berättelsen samt fastställande av balansräkningen godkändes av
årsmötet och lades till handlingarna.

§ 10 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Stellan Berggren.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att beviljad styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisonen
omfattar.

§ 12 Verksamhetsplan för perioden 2017-2018
Föreningens ordförande föredrog föreningens verksamhetsplan för 2017-2018
I anslutning till verksamhetsplanen framfördes följande önskemål av årsmötet;
Att styrelsen ska undersöka förutsättningarna för;
 att utöka antalet ”Live på bio” med ytterligare två föreställningar under
verksamhetsåret
 att reprisera de mest efterfrågade ”Live på bio” föreställningarna på
dagtid
 att kvällsföreställningarna ska börja tidigare, förslagsvis kl 18.00
 att visa dansföreställningar på ”Live på bio”
I övrigt godkändes verksamhetsplanen av årsmötet och lades till handlingarna.

§ 13 Förrättning av val
Efter förslag av valberedningen beslutade årsmötet enligt följande;
Styrelseledamöter för två år
a.
b.
c.
d.
e.

Ledamot Kjerstin Brandt, omval
Ledamot Lise-Lotte Eek-Karlsson, omval
Ledamot Peter Ekholm, omval
Ledamot Marianne Elfverson, omval
Ledamot Eva-Lis Öfver, nyval
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Styrelseledamöter som har ett år kvar av tidigare beslutad tvåårsperiod
a.
b.
c.
d.
e.

Ordförande Ulf Bexell
Ledamot Lana Alidzanovic
Ledamot Eva Persson
Ledamot Maria Kehagia
Ledamot Peter Hausenkamp

Fyllnadsval
Ledamot Jan Erlandssson invaldes i styrelsen på ett år (ersätter Anton Lindgren
som valt att lämna styrelsen av personliga skäl).

Val av revisorer och revisorsersättare
Revisor och revisorsersättare för två år
a. Göran Setterby, revisor
b. Ingegerd Jonasson, revisorsersättare
Revisor och revisorsersättare som har ett år kvar av tidigare beslutad
tvåårsperiod
c. Stellan Berggren, revisor, omval ett år
d. Lena Berglund, revisorsersättare, omval ett år
Val av valberedning
a. Monica Danielsson, omval, sammankallande
b. Bengt Harling, omval
c. Jörgen Persson, nyval

§ 14 Övriga frågor
Föreningens ordförande Ulf Bexell tackade ledamot Linda Magnusson som efter
många års värdefulla insatser lämnar styrelsen.
Inga övriga frågor eller motioner hade inkommit

§ 15 Mötets avslutning
Ordförande tackade teaterföreningen för det gångna året och önskad styrelsen
lycka till med det kommande verksamhetsåret. Ordförande tackade också de
närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
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Vid protokollet

Justeras

Peter Ekholm
Sekreterare

Britt-Mari Idensjö
Ordförande

Kjerstin Brandt
Justerare

Birger Klingström
Justerare
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