
Årsmöte med Intresseföreningen PS - musicalerna måndagen den
23:e februari 1998 i Folkets Hus.

Dagordning

1. Mötet öppnas. Ordförande Bert Carl hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna.

2. Dagordning godkännes. Årsmötet godkände dagordningen.

3. Årsmötets behöriga utlysande. Annons införd i Hallands Nyheter en vecka i förväg.
Utskick till medlemmar och övriga intresserade.

4. Val av mötesordförande. Förslag Bert Carl. Valdes Bert Carl.

5. Val av mötessekreterare. Förslag Lena Mårtensson. Valdes Lena Mårtensson.

6. Val av justeringsmän. Förslag Corli Hansson och Lennart Hedström. Valdes Corli
Hansson och Lennart Hedström.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse. Ordförande läste upp styrelsens
verksamhetsberättelse. Se bilaga. Lennart Hedström läste upp resultaträkningen.Se bilaga.

8. Revisorernas rapport. Revisor Rune Gustavsson läste upp revisionsberättelsen.

9. Fråga om ansvarsfrihet. Årsmötet gav styrelsen full ansvarsfrihet.

10. Beslut om årsavgiften för 1998. Beslöts efter diskussion att behålla samma årsavgift som
tidigare dvs. 40 kr. Förslag från Lars-Olle Hattne att höja avgiften till nästa år. Förslag: 50
kr.

11. Val av ordförande på ett år. Valberedningens(Lars-Olle Hattne) förslag: Bert Carl.
Valdes Bert Carl.

12. Val av ledamöter på två år. Valberedningens förslag: Leif Sjunnesson. Valdes Leif
Sjunnesson. Sekreteraren avgår som sekreterare, men kvarstår i styrelsen.

13. Val av revisorer. Omval av Rune Gustavsson. Corli frågar Bo Candefors om han kan
tänka sig att ställa upp.

14. Val av sponsorsgrupp. Återval av samtliga (Bert Carl, Corli Hansson, Margaretha
Movert-Hedström, Bodil Zettergren, Roger Bernandersson och Sven Bengtsson).

15. Val av valberedning. (Egentligen avgående ledamöter). Lars-Olle Hattne sitter kvar.
Corli frågar Eva Hylander om \1onär villig att ställa upp. Lars-Olle frågar Roger
Bernandersson.

16. Nästa års produktion, hur skall vi gå till väga för att politikerna skall ställa upp. 99
års produktion. Torbjörn är intresserad av att fortsätta. Johan och Riku är frågetecken.



Anna-Karin Johansson blir inbjuden till nästa styrelsemöte. John skriver brev till politiker.
Lars- Olle frågar om BU har någon representant i Intresseföreningen. Svar: nej. Lars-Olle
skulle önska, att det fanns bättre. kommunikation mellan BU, Kultur och Fritid och

föreningen. Corli anser, att spindeln i nätet var John. Förhoppningsvis ställer John upp
igen. Fråga från Rune Gustavsson, hur John har kommit med nu - han är kontrakterad för i

år. Rune Gustavsson tycker att skolchefRolfLandholm borde ta mer initiativ, för att som
tjänsteman arbeta för musikalen. Någon borde arbeta med lobbyverksamhet mot
politikerna. Leif Sjunnesson lovar att ta fram budgeten för årets produktion, för att vi skall
få mer kunskap. Leif frågar om historien bakom Johns engagemang. Lars-Olle berättade,
att John har en bakgrund som dramaIärare i England. I början sjöng man bara brottstycken
ur musikalerna. Bert: vad är vår roll i sammanhanget? Lars-Olle anser att det är viktigt, att
det blir klara besked, så att de som är med i produktionen har någonting att luta sig mot.
Rune: Intresseföreningen måste ställa frågan: vem är det vi jobbar för? Vi bör tala med
förvaltningscheferna, både på Kultur och Fritid och på BU Corli tycker att det känns som
om intresset ligger hos oss. Rune: Kommunen kan delegera uppgifter till
intresseföreningen. Lars:Olle anser att engelska bör fortsätta att vara föreställningarnas
språk. Han menar, att det enklare att göra en föreställning på ett främmande språk; en
form av personlighetsförändring. Förslag att Bert träffar de berörda förvaltningscheferna
en och en för att få besked om nästa år. Stig Wilhelmsson (Kultur och Fritid) och Rolf
Landholm på BU Lars-Olle: be förvaltningscheferna om en förlustgaranti och en garanti
för att man kan fortsätta. Frågan om Anki som kontaktperson gentemot olika
myndigheter, tar vi upp vid nästa styrelsemöte.

17. Arbetar vi på rätt sätt med att sälja föreställningar till sponsorer? Ja. Corli undrar om
man kan sälja föreställningen uppdelad på flera sponsorer. Det kommer att ta fler platser.
Det blir färre platser över till publik. Vi kan inte få fler föreställningar. Bert: vi måste ha
konceptet klart för oss, så att vi vet vad som gäller.

18. Övriga frågor. Lars-Olle föreslår en stadgeändring. Det står i stadgarna, att om
föreningen upplöses tillfaller pengarna PS-skolan. Lars-Olle föreslår, att man bildar någon
form av premiefond; t ex.för kulturellt framstående elever i naturvetenskapliga
programmet ( motsvarande finns redan på humanistiska programmen). Syftet är att
pengarna inte då tillfaller PS. Lennart tycker också att stadgarna bör ändras. Vi beslöt att
ändra stadgarna. Måste bestämma hur pengarna skall fördelas. Corli säger, att man kan
fondera pengarna på att särskilt sätt; sedan kan de ligga vilande ett antal år för att se, om
det blir någon fortsättning. Lars-Olle säger, att det står i stadgarna, att man måste vänta 2

år. Styrelsen får arbeta med formuleringen, för att i god tid till nästa årsmöte ha ett förslag
till stadgeändring. Lars-Olle: Fredagsföreställningsdagen vill John ha som en "horne
coming day". John skall komma på fredagen och då skall det vara öppet för tidigare
medverkande i föreställningarna. Gå ut med inbjudan till dem om att köpa biljetter till
reducerat pris och kanske ordna något särskilt för dem. Titta närmare på detta och
diskutera med John. Lars- Olle: Vad har hänt med ramen med bilderna och vad sker med

den utan foton? Bert: bägge finns på PS. Sven-Erik har inte så många ytterligare svartvita
bilder, så vi var inne på att sätta dit färgkort. Lars- Olle äverlärnnade kort från John att

sättas dit. Anders Svensson: PS skulle ju sätta upp bilderna någonstans på skolan.
Styrelsen tar tag i frågan i vår. Lars-Olle tackade för biljetterna som han fick till JCS.
Nästa möte diskuterar vi frågan om korten från Guys and Dolls.



19. Mötet avslutas. .Mötet avslutades med att ordföranden beslöt, att nästa styrelsemöte hålls
torsdagen den 12:e mars kl. 19.00 på Azaleastigen (hemma hos familjen Hedberg). Då
bestämmer vi också datum för fler styrelsemöten. Inför nästa möte kontaktas Jessica
Heribertsson (vem kontaktar?) och Rosmari ber Johan prata med Anna-Karin Johansson.

Varberg den l: e mars l 998

~~
Lena Mårtensson

Justeras

................................................................... ...........................................................
Corli Hansson Lennart Hedström


