Protokoll fört vid årsmöte 2019 02 20 för Teaterkören ideell förening
Närvarande: Se bifogad namnlista.
1 Föreningens ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2 Till mötesordförande valde mötet Maria Palselius, till mötessekreterade
Madeleine Pousette och till justerade Kajsa Stenfelt och Maria Hannäs.
3 Mötet godkände kallelsens behörighet.
4 Mötet godkände styrelsens förslag till dagordning.
5 Föreningens ordförande Marianne Schvarcz presenterade delar ur styrelsens
verksamhetsberättelse, som i sin helhet finns på hemsidan. Bland annat framhöll
hon att det inte blivit färre medlemmar trots den sena starten på höstterminen.
Onsdagskören har ca 70 sångare och fredagskören 90. Hon påpekade också att
föreningen nu har bra ekonomi. Avgiften till körerna höjdes och vi kan därför bland
annat ha en del repetitioner med musiker. Hon uppmanade medlemmarna att
komma med förslag på vad vi ska använda pengarna till. Marianne passade också på
att tacka Maria Peters för allt arbete hon lagt ner i styrelsen under åren. Mötet
godkände verksamhetsberättelsen.
6 Maria Peters presenterade delar ur den verksamhetsplan som finns på
föreningens hemsida. Onsdagskören arbetar med temat klimat och miljö inför sina
konserter Mother Nature on the Run och sitt deltagande i #ChoirsForFuture. Under
våren och hösten fortsätter arbetet med körens vokala färdigheter.
Även fredagskören deltar i #ChoirsForFuture. Fria Pensionärers RevoIt är ett annat
aktivistiskt projekt där kören deltar. I övrigt arbetar fredagskören inför en konsert i
maj med musik från 50/60-talen. Mötet godkände verksamhetsplaneringen.
Birgit Assarson tog under denna punkt upp frågan om vad körerna skulle kunna göra
tillsammans. Hon föreslog att vi skulle ha ett medlemsmöte om hur vi ska ha det
framöver med de två olika körerna. Mötet beslutade att ge styrelsen och de båda
planeringsgrupperna i uppdrag att ordna ett sådant möte.
7 Kassören Agneta Edberg-Menor redogjorde för några av punkterna i den
ekonomiska rapport som lagts ut på hemsidan. Vi har ett överskott på 42 657 kronor
och vi har ett eget kapital på 86 483 kronor. Det finns alltså ekonomiskt utrymme
för olika aktiviteter. Agneta uppmanade mötesdeltagarna att komma med förslag
på hur vi ska använda pengarna.
En Balans- och Resultaträkning uttryckt i kolumner och en Budgetuppföljning har
upprättats men inte lagts ut på hemsidan. Mötet beslutade att de ska läggas ut
samtidigt med årsmötesprotokollet. Mötet godkände den ekonomiska berättelsen.
Frågan om hur vi ska hantera överskottet togs upp. Förslaget att lägga det till det
egna kapitalet fick mötets godkännande.
8 Föreningens revisor Birgitta Råstander läste upp revisionsberättelsen. Den lades
till handlingarna.

9 Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
10 Val av styrelse. Kajsa Nordin presenterade valberedningens förslag: Marianne
Schvarcz, Agneta Edberg-Menor och Anki Thunholm har ett år kvar av sina mandat
och sitter kvar. Rune Gullmarstam föreslås bli omvald på två år. Maria Peters avgår.
Därmed blir en plats vakant i avvaktan på senare beslut om förslag till
stadgeändring om minska antalet styrelsemedlemmar. Mötet godkände
valberedningens förslag.
11 Mötet beslutade att hela valberedningen, dvs Kajsa Nordin, Kajsa Stenfelt och
Kika Uusitalo får förnyat förtroende och valdes om. Likaså Birgitta Råstander till
revisor och Viki Klingstedt till revisorssuppleant.
12 Styrelsen hade lagt ett förslag till stadgeändring beträffande paragraferna 10
och 11. Den föreslagna texten till paragraf 10 lyder så här:
”Styrelsens sammansättning: Styrelsen ska beså av minst tre ledamöter
(ordförande, kassör, och sekreterare). Ledamöterna väljs växelvis på två år.
Ordförande och kassör tecknar var för sig föreningens firma. Belopp över 75 000 kr
måste tecknas av ordförande och kassör gemensamt.
Styrelsens uppgifter: Styrelsen svarar för:
- Verksamhet och ekonomi (t ex beslut om budget och andra avgifter utom
medlemsavgiften)
- Att sluta avtal med körledaren om arvoden och andra ersättningar
Medlemsregistret (tillsammans med körledaren)
- Gemensam extern information som rör föreningens båda körer”
Detta förslag till ny text i stadgarnas §10 godkändes av mötet.
Angående förslagen i stadgarnas §11 kom mötet till slut fram till ett beslut där den
första delen av texten i förslaget stryks till förmån för nuvarande stadgars
formulering om planeringsgrupper. Årsmötet beslutade om följande förslag till ny
text:
”Planeringsgrupp: För varje fristående kör kan en planeringsgrupp inrättas till
vilken styrelsen kan delegera arbetsuppgifter. Styrelsen kan i samråd med
körledaren och respektive kör utse en planeringsgrupp för varje kör, att utföra vissa
viktiga arbetsuppgifter. Planeringsgruppen deltar ihop med körledaren i planering
och praktiskt genomförande av respektive körs aktiviteter. Planeringsgruppen ska
utse en kontaktperson som löpande rapporterar till styrelsen.”
13 Mötet beslutade att medlemsavgiften ska förbli oförändrad, dvs 50 kr/termin.
14 Inga motioner hade kommit in.
15 Inga övriga frågor togs upp.
16 Mötets ordförande tackade och avslutade årsmötet .
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