Teaterkören ideell förening
Protokoll fört vid årsmöte lördagen 30 januari 2016 i Skarpnäcks Folkets Hus.

1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Matts Nordenskiöld förklarade mötet öppnat.
Alla 34 deltagare hälsades välkomna.
Närvarolista bil 1. (i originalprotokollet)
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till mötesordförande valdes Stefan Sjölander
Till sekreterare valdes Agnes Lundin Isbäck.
3. Val av justeringspersoner
Till justerare valdes Clara Carlsson och Rune Gullmarstam.
4. Godkännande av kallelse och föredragningslista.
Kallelse gick ut per mail knappt 3 veckor före årsmötet. Möteshandlingar
lades ut på hemsidan. Detta var enligt stadgarna.
Beslut Kallelse och föredragningslista godkändes.
5. Styrelsens Verksamhetsberättelse och bokslut för 2015
Verksamhetsberättelse bil 2, bokslut bil 3. (i originalprotokollet)
Ordförande Matts Nordenskiöld berättade om det gångna året.
2015 var ett 10-årsjubileumsår som innehöll bl.a. en härlig jubileumsfest då
vi sjöng sånger från de tio åren. Kören bestod av 176 personer. Vi har en kö
på 70 personer och vi tog in 11 nya, företrädesvis unga personer. Vi hade
fem uppträdanden under 2015 och 31 övningar. Vi hade en enkät ute under
året för att undersöka vad medlemmarna vill. Det framgick att det är
jobbigt att resa till körhelg på Barnens ö. I stället ska vi framöver ha två
dagars startmöte/körhelg, men utan att resa och övernatta.
Bibi Lindroth tyckte att vi missar mycket om vi inte har två dagar inklusive
övernattning.
Vi hade under 2015 en uppskattad workshop med Romeo o Julia-kören.
Sören Bergström redovisade föreningens bokslut.
Resultaträkningen visar mycket små avvikelser från budgeten. Omsättningen
uppgick till 357 397 kr. Årets resultat var ett underskott på 1696 kr, vilket väl
täcks av det balanserade överskottet från tidigare år på 88 444 kr.
Balansräkningen visar att tillgångarna vid årsskiftet var 114 798 kr.
Beslut Verksamhetsberättelse och bokslut lades med godkännande till
handlingarna.
6. Revisorns berättelse

Den valda revisorn Viki Klingstedt hade inget att anmärka på årets
verksamhet och bokslut. Vi har god kontroll över förenings ekonomi.
För övrigt citerade Viki Klingstedt ur verksamhetsberättelsen ”Vår körledare
är som tidigare Maria Peters. Vi älskar henne”
Beslut Redovisningen lades till handlingarna.
att styrelsen ska undersöka varför vi detta år fick ett minskat
kostnadsbidrag från ABF på bara 1.480 kr (mot 4.580 kr år 2014).
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut att styrelsen får ansvarsfrihet för år 2015.
8. Fastställande av medlemsavgift
Beslut att medlemsavgiften ska vara oförändrat 100 kr per år.
9. Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag redovisades av Kajsa Stenfelt.
Valberedningen föreslår omval av de i styrelsen vars tid utgått.
Omval på 2 år av
Matts Nordenskiöld som ordförande
Aina Forsberg
Maria Peters
Marianne Schvarcz
Karin Zetraeus
Kvarstår ytterligare 1 år:
Lisa Normelli, kassör
Sören Bergström
Rune Gullmarstam
Inga ytterligare förslag nämndes.
Beslut att välja Matts Nordenskiöld till ordförande på två år.
att välja Aina Forsberg, Maria Peters, Marianne Schvarcz och Karin Zetraeus
till ledamöter på två år.
Noterades att valberedningen ska lägga ut sitt förslag på hemsidan i god tid
före årsmötet.
10.Val av revisor
Beslut att godkänna valberedningens förslag:
Ordinarie revisor Birgitta Råstander och suppleant Viki Klingstedt.
11.Val av Valberedning
Omval föreslogs på mötet.
Beslut att välja Kajsa Nordin, Kajsa Stenfelt och Kikka Uusitalo till
valberedning.
12.Motioner och övriga frågor
Inga motioner var inlämnade.

Matts Nordenskiöld berättade översiktligt om planeringen inför året:
Inför konserterna den 5 och den 8 mars så har föreningen sökt bidrag från
Kulturnämnden i Stockholm.
Föreningen planerar att starta en internationell kör. Hälften ska vara
nykomna till Sverige och andra hälften ”gamla svenskar”. Avsikten är att
nyanlända ska få stifta bekantskap med Sverige-traditionen att sjunga i kör.
Föreningen har sökt bidrag från Stockholms Landsting och från
Postkodlotteriets Kulturstiftelse. Kören kommer förmodligen att repa på
dagtid.
Vi skall troligen samarbeta med Teater Reflex nya stora teaterprojekt inför
Fogelströms jubileum 2017.
Eva Kahn framförde en idè: Det vore trevligt att, när vi har haft en konsert,
kunna ha en återsamling av något slag för att prata av oss om konserten.
Noterades att styrelsen ska diskutera saken vidare.
Mötets ordförande Stefan Sjölander efterlyste en verksamhetsplan och
budget för kommande år, som skulle redovisas på årsmötet.
Noterades att styrelsen bör beakta detta till kommande år.
13.Mötets avslutande
Mötets ordförande Stefan Sjölander avslutade mötet.
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