
Intresseföreningen PS-Musicalerna 
 
Årsmöte 2006-03-25 
 
Lokal: Folkets Hus Varberg 
 
 
§ 1   Årsmötets öppnande 
        Föreningens ordförande hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat. 
 
§ 2   Godkännande av dagordningen 
        Dagordningen godkänns. 
 
§ 3   Godkännande av kallelse till årsmötet 
        Ordföranden redogör för hur kallelsen gått ut och mötet godkänner kallelsen till       
        årsmötet. 
 
§ 4   Val av ordförande för mötet 
        Bert Carl föreslås och väljs till ordförande för årsmötet. 
 
§ 5   Val av sekreterare för mötet 
        Kristina Hylander föreslås och väljs till sekreterare för mötet. 
 
§ 6   Val av två justeringsmän för  
        Diana Blom Bengtsson och Corli Hansson föreslås och väljs till justeringsmän. 
 
§ 7   Styrelsens verksamhetsberättelse 
       Ordförande läser styrelsens verksamhetsberättelse. Mötet beslutar godkänna       
       verksamhetsberättelsen.  
       Verksamhetsberättelsen bifogas årsmötesprotokollet. 
 
§ 8   Genomgång av räkenskaperna för verksamhetsåret 
        Kassören redogör för 2005 års resultaträkning. Behållning vid årets slut är       
       184 764,27 kr. Resultaträkningen bifogas protokollet. 
 
§ 9   Revisorernas berättelse 
        Kassören läser revisionsberättelsen som avslutas med at revisorerna tillstyrker  
        att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen,  
        behandlar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar     
        styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
     
        Revisionsberättelsen bifogas protokollet. 
 
§ 10 Ansvarsfrihet förstyrelsen  
        Mötet beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen  
        ansvarsfrihet. 
 
 



§ 11 Årsavgift för 2006 
        Frågan diskuteras.  
        Mötet beslutar att årsavgiften skall vara oförändrad för år 2006. 
 
§ 12 Val av ordförande på ett år   

Omval av Bert Carl föreslås. Möte beslutar i enlighet med förslaget att välja Bert 
Carl till ordförande för en tid av ett år. 

 
§ 13 Val av vice ordförande 
        Omval av Corli Hansson föreslås. Mötet beslutar i enlighet med förslaget att     
        välja Corli Hansson till vice ordförande för en tid av ett år. 
 
§ 14 Val av sekreterare på ett år 
        Kristina Hylander föreslås och mötet beslutar i enlighet med förslaget att välja  
        Kristina Hylander till sekreterare för en tid av ett år. 
 
§ 15 Val av kassör på ett år 
        Omval av Lennart Hedström föreslås och mötet beslutar i enlighet med förslaget  
        att välja Lennart Hedström till kassör för en tid av ett år. 
 
§ 16 Val av ledamöter 
         Omval föreslås av Roger Bernandersson, Margaretha Movert Hedström, Leif  
         Sjunnesson, Kerstin Halldén och Marie Luciani. Nyval föreslås av Diana Blom  
         Bengtsson.  
 
        Mötet beslutar i enlighet med förslaget att välja Roger Bernandersson,  
        Margareta Movert Hedström, Leif Sjunnesson, Kerstin Halldén, Marie Luciani  
        och Diana Blom Bengtsson till ledamöter för en tid av ett år. 
 
§ 17 Val av två revisorer 
        Omval av Björn Andersson och Anders Johansson föreslås och mötet beslutar i  
        enlighet med förslaget att välja Björn Andersson och Anders Johansson till  
        revisorer för en tid av ett år. 
 
§ 18 Val av valberedning 
        Linda Holmberg föreslås och mötet beslutar i enlighet med förslaget att välja  
        Linda Holmberg till valberedning för en tid av ett år. 
 
§ 19 Plats där årsmötesprotokollet finns tillgängligt 
        Protokollet kommer att publiceras på föreningens hemsida:  
        www.psmusikalen.varberg.org 
 
§ 20 En begäran från kultur- och fritidsförvaltningen om att ombilda     
        Intresseföreningen till en arrangörsförening 
        Förvaltningschef Mircea Nitescu har kontaktat ordföranden. Han anser att kultur-  
        och fritidsförvaltningen inte längre kan arrangera musikalerna och att därför       
        intresseföreningen bör ombildas till en arrangörsförening och ta över också de  
        uppgifter som hittills gjorts på kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
        Frågan diskuteras och frågor och synpunkter framförs. Mötet beslutar att  



        ordföranden skall skriva till Mircea Nitescu, till presidierna i kultur- och  
        fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden och till förvaltningschef Ralf    
        Dahl, barn- och utbildningsförvaltningen och framföra de synpunkter och frågor  
        som diskuterats. 
 
§ 21 Ska föreningen inköpa 20 st sladdlösa mikrofonsystem typ ”myggor” 
        Kostnaden för hyra av mikrofoner är hög (för årets musikal beräknas en kostnad  
        av 70 000 kr) och Torbjörn Svahn har därför föreslagit att föreningen köper ett  
        system med 20 mikrofoner. Kostanden beräknas till ca 200 000 kr. 
 
        Frågan diskuteras ur olika aspekter; teknik, livslängd, underhåll, ekonmi mm.  
        Konstateras att föreningen har inte ekonomiska resurser att utan sponsring köpa  
        mikrofonerna.   
         
        Mötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att hantera frågan vid kommande  
        möten och att bl.a. tillfråga ett antal leverantörer om pris och teknik. 
 
§ 22 Nästa styrelsemöte 
        Nästa styrelsemöte bestäms till den 10/4 kl 19.00 i Folkets Hus 
 
§ 23 Övriga frågor 
        Inga övriga frågor anmäls. 
 
§ 24 Mötet avslutas 
        Ordföranden tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
Kristina Hylander 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
Corli Hansson   Diana Blom Bengtsson 
Justeringsman   Justeringsman 


