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Årsmöte med Intresseföreningen PS - musikalerna
mandagenden 1 mars1999 i Folketshus

1. Mötet öppnas. Ordförande Bert Carl hälsar alla närvara...~dehjärtligt välkomna.

2. Dagordningen godkännes. Punkt nr 19 strykes.Flyttas till styrelsemötet den 30/3.

3. Kallelsen till årsmötet godkännes. Utskick till medlemmar och övriga intresserade.

4. Val av mötesordförande. ValdesBert Carl.

5. Val av mötessekreterare. Valdes Ift~neKarlsson.

6. Val av två justeringsmän. Valdes Lena Mårtensson och Lennart Hedström.

7. Ordf6tal1denläste verksamhetsberättelsen.

8. Kassörens rapport. Lenna.."!:Hedström rapporterar om räkenskaperna.
l/l 1998fanns 52 000 kr i kassan

48 000 kr i sponsorsmedel
Inkomster under året: +54 000 kr
Utgifter under året: -48 000 kr
Plus på ca 6000 kr.

9. Genomgång av Bert om hur organisationen bakom musikalen är uppbyggd. (BIJN + PS
gymnasium + K. o. F. )

10.Revisorenas rapport. Revisor Rune Gustavsson läste upp revisionsberättelsen.

11. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

12.Beslut om årsavgiften for 1999. Beslöts att höja avgiften till 50 kr/person

13. Val av ordr6rande på ett år. Omval av Bert Carl efter förslag ftån valberedningens
Lars-Olle Hattne.

14. Val av ledamöter på två år. Valdes Kerstin HaUdenoch Ingegerd Johansson.

15. Övrigä ledämöter. Lennäft HedstfÖm,Anders Svensimö.,Leif Sjtinnessön, CörHHänssöö.,
Irene Karlsson.

16. Val av revisorer. Omval av Rune Gustavsson och Bo Candefor~;.

17. Val av valberedningen. Valdes Ros ~1arie Svensson och Lena Mårtensson.

18. Vad händer med pengarna om föreningen upphör? Beslutades att pengarna inte tillfaller
PS.

19. Styrelsen skall arbeta fram en stadgeändring till nästa årsmöte.



20. Produktionen har investerat i 2 st rökmaskiner ,och därtill hörande vätska
il ca 2000 kr enligt styrelsens tidigare beslut. 1 trådlöst mic..system finns för prövning.
12 st notbelysningar med tillhörande väskor är inköpta.

21. Rapport från Torbjörn. Angående rekryteringen av orkestermedlemmar inför
kommande musikal eftersom flertalet av musikerna slutar skolan till våren.

22. Beslutades att styrelsemedlemmar och sponsorgruppen skall få en "uppmuntran" i form
av den osponsrade summan som ungdomarnas middag kostar gånger två. Att användas till
något trevligt arrangemang t. ex en middag tillsammans.

23. Beslutades att bjuda in Barbara (John Smith's fru) till sommarens föreställning. Sa.'1ltatt
betäla hennes hotellrum.

24. Förslag från Lars..OUe att Sven-Erik skall fotografera på reunionkvällen. Då alla gamla
och nuvarande deltagare är samlade. Lars-Olle erbjuder sig att rama in fotot och skänka
detta till John.

25. Ram. Lars-Olle gör också i ordning "sponsorramen" så att den blir snygg igen.

26. Anna..Karin tackar från produktionsteamet. De uppskattar verkligen vårt arbete inom
föreningen.

27. Mötet avslutas. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 30/3 kl. 19.00 hemma hos Kerstin
Hallden. Hon bor på Tjäder/ägen 3.

Stråvalla den 14 mars 1999
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