
Protokoll fört vid årsmöte med Intresseföreningen PS-
musikalerna den 20:e mars 2001 

 
1. Mötet öppnades. Ordförande Bert Carl hälsade alla hjärtligt välkomna. 
2. Dagordningen godkändes. 
3. Kallelsen till årsmötet godkändes. 
4. Val av ordförande för mötet. Valdes Bert Carl. 
5. Val av sekreterare för mötet. Valdes Iréne Karlsson. 
6. Val av två justerare. Valdes Lennart och Margareta Hedström. 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Bert och godkändes. 
8. Kassörens och revisorernas berättelse redovisades av Lennart och godkändes. 

Saldot i kassan uppgick vid årets slut till 90 772,42. 
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
10. Styrelsens arvode bestämdes vara 250:- 
11. Årsavgiften blev oförändrad, 50 kr/medlem. 
12. Till ordförande för år 2001 valdes Bert Carl. Val av ledamöter på två år. 

Omval. 
13. Revisorerna Rune Gustavsson och Bo Candefors avsäger sig sina uppdrag. 
14. Frågan om nya revisorer bordlägges. 
15. Valberedningen fortsätter (Anders Svensson). 
16. Utfallet av årets produktion, Chess. Ett överskott på 4000 kr. 
17. Anki föreslår att vi väntar till nästa år med att ansöka om ett ökat bidrag från 

kommunen eftersom Chess gick med vinst. 
18. Stadgeändringen angående vad som händer med pengarna i händelse av att 

Intresseföreningen upplöses bordlägges. 
19. Förtroenderådet har haft ett möte. Johan, Riku och Alexandra avgick. Det 

nya Förtroenderådet består av Bert Carl, Torbjörn Svahn samt Anna Karin 
Johansson. Deras främsta uppgift just nu är att hitta ljussättare till 
föreställningarna i sommar. Ljudsättningen ordnas genom Lanemos elever. 
Tomas Bergstig hjälper till med körinstuderingen. 

20. John Smith med fru Barbara bör få en inbjudan till sommarens 
föreställningar. 

21. Övriga frågor. Sommarens premiärföreställning blir den 24:e juli (tisdag). 
Sedan föler 7 förställningar med uppehåll den 28:e juli. 

22. Förslag att köpa kort från Sven Erik och göra ett album med foton från 
tidigare produktioner. 

23. Nästa styrelsemöte blir måndagen den 23:e april (majmötet blir den 21/5.) 
24. Ordföranden avslutar mötet. 
 
 

Stråvalla 2001-04-15 
Iréne Karlsson 


