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Protokoll:  Årsmöte för verksamhetsåret 2004 
 
Tid:  2005-03-12 
Plats:  Folkets Hus, Varberg 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Ordföranden hälsar välkomna till årsmötet för verksamhetsåret 2004. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen 
 Årsmötet beslutar godkänna dagordningen. 
 
§ 3 Godkännande av kallelse till årsmötet 
 Årsmötet beslutar godkänna kallelsen till årsmötet. 
 
§ 4 Val av ordförande till årsmötet 
 Årsmötet beslutar välja Bet Carl som ordförande till årsmötet. 
 
§ 5 Val av sekreterare till årsmötet 
 Årsmötet beslutar välja Kristina Hylander som sekreterare till årsmötet. 
 
§ 6 Val av två justeringsmän 
 Årsmötet beslutar välja Barbro Bernandersson och Linda Holmberg att 
 justera årsmötets protokoll. 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 
 Bert Carl redogör för styrelsens verksamhetsberättelse som bifogas 
 protokollet. Årsmötet beslutar godkänna styrelsens 
 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004. 
 
§ 8 Genomgång av räkenskaperna för verksamhetsåret 
 Föreningens kassör Lennart Hedström redovisar resultaträkningen för 
 2004, bifogas protokollet. Årsmötet beslutar godkänna resultaträkningen. 
 
§ 9  Revisorernas berättelse 
 Revisionsberättelsen redovisas. Bifogas protokollet. 
 
§ 10  Ansvarsfrihet för styrelsen 
 Årsmötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
 2004. 
 
§ 11  Årsavgift för 2005-03-22 
 Frågan om årsavgift för 2005 diskuteras.  
 Årsmötet beslutar att medlemsavgiften för 2005 skall vara oförändrat 50 
 kr för enskilda medlemmar och 75 kr för familj. 
 
§ 12  Val av ordförande för ett år 
 Valberedningen föreslår omval av Bert Carl.  



 Årsmötet beslutar att välja Bert Carl till ordförande på ett år. 
 
§ 13 Val av vice ordförande för ett år 
 Valberedningen föreslår omval av Corli Hansson. 
 Årsmötet beslutar välja Corli Hansson till vice ordförande för ett år. 
 
§ 14 Val av sekreterare för ett år 
 Valberedningen föreslår Kristina Hylander som sekreterare. 
 Årsmötet beslutar att välja Kristina Hylander som sekreterare för ett år. 
 
§ 15  Val av kassör för ett år 
 Valberedningen föreslår omval av Lennart Hedström som kassör. 
 Årsmötet beslutar att välja Lennart Hedström som kassör för ett år. 
 
§ 16 Val av övriga ledamöter för ett år 
 Valberedningen föreslår omval av Margareta Movert-Hedström, Leif 
 Sjunnesson, Kerstin Halldén, Marie Luciani och Linda Holmberg. 
 Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att välja Margareta 
 Movert-Hedström, Leif  Sjunnesson, Kerstin Halldén, Marie Luciani och 
 Linda Holmberg som ledamöter i ett år. 
 
§ 17 Val av revisorer för ett år 
 Valberedningen föreslår omval av Anders Johansson och Björn 
 Andersson till revisorer för verksamhetsåret 2005. 
 Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att välja Anders 
 Johansson och Björn Andersson till revisorer för ett år. 
 
§ 18 Val av valberedning för ett år 
 Årsmötet föreslår och beslutar om omval av Iréne Karlsson och 
 Ingegerd Johansson som valberedning för ett år. 
 
§ 19  Plats där årsmötesprotokollet är tillgängligt 
 Årsmötet beslutar att årsmötesprotokollet skall finnas tillgängligt på 
 föreningens hemsida: www.psmusikalen.varberg.org  
 
§ 20 Utfall av 2004 års musikal ”The Musicals” 
 Bert Carl redovisar resultatet som visar ett underskott på 97 084kr. 
 Enligt tidigare överenskommelser täcks underskottet av 
 Intresseföreningen. Redovisningen bifogas protokollet. 
 
§ 21  Stadgeändringen angående eventuella tillgångar i föreningens 
 kassa vid föreningens upplösning 
 Frågan diskuteras och årsmötet beslutar att bordlägga ärendet till nästa 
 styrelsemöte. 
 
§ 22  Bjuda in John Smith till sommarens föreställningar 
 Frågan diskuteras. 
 Årsmötet beslutar att bjuda in John Smith till sommarens 
 föreställningar. 
 



§ 23 Reklam för sommarens föreställningar 
 Alternativa reklamformer: 
 Alt 1: TV 4 Halland kostnad ca 21 000 kr för reklam 
    under tre veckor. 
  
 Alt 2  ”TV-reklam” i affärer som Kvantum och Hajen 
    Kostnad ca 8 000 kr 
 
 Därutöver kan affischer sättas upp på hotell, campingplatser, 
 vandrarhem och andra platser med mycket turister (och Varbergsbor). 
 
 Påpekas att årets affisch måste exponera ”PS-musikalen” tydligare 
 eftersom det är ”varumärket” och för att Godspell i sig är en okänd 
 musikal för de flesta.  
 Årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen att arbeta vidare med frågan. 
 
§ 24 Övriga frågor 
 Förslag om att ta fram en PIN att kunna dela ut i olika sammanhang 
 diskuteras. Corli Hansson har undersökt möjligheter och kostnader. 
 Årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen att arbeta vidare med frågan. 
 
§ 25 Nästa styrelsemöte 
 Tid för nästa två styrelsemöten bestämdes till den 4/4 2005 samt den 2/5 
 2005 kl 19.00 i Folkets Hus. 
 
§ 26 Mötet avslutas 
 Ordförande Bert Carl tackar årsmötesdeltagarna och förklarar mötet 
 avslutat. 
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     Barbro Bernandersson 


