
Intresseföreningen PS-Musicalerna 
 
Årsmöte 2007-05-05 
 
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  

Margareta Movert Hedström och Lennart Hedström 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 2006 års resultaträkning. Behållning vid årets slut är       
       63 423 kr. Resultaträkningen bifogas protokollet. 
 
§ 9   Revisorernas berättelse 
        Kassören läser revisionsberättelsen som avslutas med att 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 för styrelsen  
        Mötet beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen  
        ansvarsfrihet. 
 



 
§ 11 Årsavgift för 2008 

Årsavgiften för 2007 måste vara oförändrad. Frågan om årsavgift för 2008 
diskuteras.  
Mötet beslutar att årsavgiften för enskild medlem skall vara oförändrad; 50 kr 
men beslutar att höja avgiften för familjer från 75 kr till 100 kr. 

 
§ 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, Marie Luciani och 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 

Iréne Karlsson och Ingegerd Johansson föreslås och mötet beslutar i enlighet 
med förslaget att välja Iréne Karlsson och Ingegerd Johansson 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 Frågan in disposition av föreningens medel 
Föreningens medel (konto:3.933.170-7 och 3.933.573-6 å Varbergs Sparbank  AB) 
disponeras som tidigare av ordf. Bert Carl, vice ordf. Corli Hansson och kassör 
Lennart Hedström var för sig  
 



 
§ 21 Hemsidan    

Ordförande informerar om att Mikael Carl, som hittills ansvarat för att hantera 
hemsidan, inte längre har tid för uppgiften. Bert har uppdaterat hemsidan och 
erbjuder sig att ansvara för att hålla sidan uppdaterad. För att få plats med fler 
bilder behövs ytterligare utrymme. Leif Sjunnesson kontaktar Varbergs Energi 
för att undersöka möjligheten till utökat utrymme för hemsidan. 

 
§ 22 Nästa styrelsemöte 
        Nästa styrelsemöte bestäms till den 14/5 kl 19.00 i Folkets Hus 
 
§ 23 Övriga frågor 
        Reunion 
        Johanna informerar om planeringen av sommarens reunion 31/7 kl 19,30.  

Johanna planerade från början en föreställning med biljettförsäljning men det 
blir troligen en intern föreställning. Det är svårt att få besked från folk. Bert 
lägger in information om reunion på hemsidan. Johanna informerar om att hon  

        nås på e-mailadressen : psmusikalerna@hotmail.com 
 
        Biljettesläpp 

Sommarens biljetter är efterfrågade och Turistbyrån skulle föredra att de släpps  
så snart som möjligt. Detta sker så snart biljetterna är tryckta. Biljettsläppet 
annonseras i HN. 
 
Mamma Mia i Göteborg 
Ensemblen har blivit inbjuden att titta på genrepet den 7 maj. 
 
Porslin 
Det finns inget porslin på teatern. Årsmötet beslutar att: 
Föreningen skall köpa servis för 40 personer. 
 
Jörgen Friberg 
Ordföranden informerar om det tackbrev som Jörgen Friberg, ordförande i barn- 
och utbildningsnämnden, skickat efter vinterns föreställning. Tacket är framört till 
ensemblen.  
 
Styrelsearvode 
Kassören väcker frågan om ändring av styrelsearvode. Efter diskussion beslutar 
årsmötet att styrelsearvodet skall var 500 kr per styrelseledamot och år. 

 
§ 24 Mötet avslutas 
        Ordföranden tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
Kristina Hylander 
Sekreterare 
 
Margareta Movert Hedström  Lennart Hedström 
Justeringsman   Justeringsman 


