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Protokoll:  Årsmöte för verksamhetsåret 2003   
 
Tid:  2004-03-06 Kl. 16.00 
Plats:  Folkets Hus, Varberg 
 
 
Närvarande: Bert Carl, ordf   

Corli Hansson, vice ordf 
Marie Luciani 
Margareta Movert Hedström  
Lennart Hedström, kassör 
Leif Sjunnesson, sekr 

 
Frånvarande: Roger Bernandersson 
   Kerstin Halldén 
 
Övriga deltagare: Barbro Bernandersson 
 
§ 1 Mötets öppnande 
  Ordföranden hälsar välkomna till Årsmötet för verksamhetsåret 2003. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 

Årsmötet beslutar att godkänna dagordningen. 
 
§ 3 Godkännande av kallelse till årsmötet 

Årsmötet beslutar att godkänna kallelsen. 
 
§ 4 Val av ordförande för årsmötet 

Årsmötet beslutar att välja Bert Carl som ordförande för årsmötet  
 
§ 5 Val av sekreterare för årsmötet 

Årsmötet beslutar att välja Leif Sjunnesson  som sekreterare för årsmötet 
 

§ 6 Val till två justeringsmän 
Årsmötet beslutar att välja Corli Hansson samt Marie Luciani till att justera 
protokollet. 

 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003 
 Bert Carl redogör för verksamhetsberättelsen, bifogas i bil. 1. 
 Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse. 
 
§ 8 Genomgång av räkenskaperna för verksamhetsåret 2003 

Föreningens kassör, Lennart Hedström, redovisar resultaträkningen för 2003.  
Se bil. 2. Årsmötet beslutar att godkänna redovisningen 

 
 



§ 9 Revisorernas berättelse 
 Revisionsberättelsen redovisas. Se bil. 3 
 
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003. 

 
En fullmakt från Cajsa Carl föreligger där det framgår att hon tillstyrker 

ansvarsfrihet för styrelsen 

 

§ 12 Årsavgift för 2004 
Årsmötet beslutar att medlemsavgiften ej skall ändras. Således fastställs 
årsavgiften till 50 kr för ensamstående samt 75 kr för familj. 
 

§ 13 Val av ordförande på ett år 
Årsmötet beslutar att välja Bert Carl till ordförande. 
 

§ 14 Val av vice ordförande på ett år 
 Årsmötet beslutar att välja Corli Hansson till vice ordförande. 

 
§ 15 Val av sekreterare på ett år 

Årsmötet beslutar att välja Leif Sjunnesson till sekreterare. 
 

§ 16 Val av kassör på ett år 
Årsmötet beslutar att välja Lennart Hedström till kassör. 
 

§ 17 Val av övriga ledamöter 
Årsmötet beslutar att välja följande personer som ledamöter i styrelsen: 
Marie Luciani, Margareta Movert Hedström, Roger Bernandersson 
samt Kerstin Halldén 
 

§ 18 Val av revisorer för verksamhetsåret 2004 
Årsmötet beslutar att välja Anders Johansson samt Björn Andersson till 
föreningens revisorer för verksamhetsåret 2004 
 

§ 19 Val av valberedning för verksamhetsåret 2004 
Årsmötet beslutar att på nytt välja Irene Karlsson samt Ingegerd Johansson 
 

§ 20 Styrelsens förslag till nya styrelsemedlemmar 
Med anledning av antalet föreställningar ökar under året finns behov av att 
utöka styrelsen med en eller två nya medlemmar. 
 
Årsmötet beslutar att ställa sig bakom förslaget om att utöka antalet 
styrelsemedlemmar. Tilltänkta kandidater ska kontaktas. 
 

§ 21 Plats där årsmötesprotokollet är tillgängligt. 
Årsmötet beslutar att årsmötesprotokollet ska finnas tillgängligt på föreningens 
hemsida. 
 
Notering: Ordinarie sekreterare Leif Sjunnesson lämnar mötet. Marie Luciani 
väljs till sekreterare för resten av årsmötet. 



 
 

§ 22 Utfall av årets musikal GREASE 
Ordförande redovisar en sammanställning över intäkter och kostnader för 
uppsättningen av Grease. Totalt uppvisas ett litet överskott som förhoppningsvis 
kan tillföras årets produktionen. Se bil. 3. 
 

§ 23 Föreningens anslag från KoF och BUN 
KoF lämnar bidrag med totalt 40 000 kr/år 
BUF lämnar bidrag med totalt 51 000 kr/år  
 
Bidraget är utformat på så sätt att det utbetalas i perioder om tre år vilket innebär 
att innevarande år samt nästa år så kan vi räkna med dessa medel till 
produktionen. 
 

§ 24 Stadgeändringar angående ev. tillgångar i föreningens kassa vid en ev. 
upplösning av föreningen 
Årsmötet diskuterar denna frågeställning både länge och väl, men slutligen 
beslutar årsmötet att bordlägga frågeställningen till nästa årsmöte. 
 

§ 25 Inbjudan av John M. Smith till sommarens föreställningar? 
Frågan bordlades till nästa styrelsemöte pga. årsmötet ej längre är 
beslutsmässigt. 
 

§ 26 Beslut om den nya foldern som föreningen ska ge ut 
Frågeställningen bordlades till nästa styrelsemöte pga. årsmötet ej längre är 
beslutsmässigt. 
 

§ 27 Hur ska redan sålda sponsorsplatser hanteras om dessa inte upptas av 
sponsorn? 
Frågeställningen bordlades till nästa styrelsemöte pga. årsmötet ej längre är 
beslutsmässigt. 
 

§ 28 Övriga frågor 
Nya mötestider: 22/3 2004, kl: 19:00 och 19/4 2004, kl: 19:00 i Folkets Hus 
 
Vid protokollet   Justeras 

  
                      …………………………………                                   ………………………….. 

Leif Sjunnesson   Corli Hansson  
 
 
                                                                                       …………………………. 

Marie Luciani 
 
 

 


