
Intresseförening PS-Musicalernas  
årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2007 

 
 
 
 
 
Tid o plats: 2008-03-15 kl 15:00 Folkets hus. 
 
 
1: Årsmötets öppnande 
Föreningens ordförande hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat. 
 
2: Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkännes. 
 
3.Godkännande av kallelse till årsmöte. 
Ordförande 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 årsmötet 
Leif Sjunnesson föreslås och väljs till sekreterare för årsmötet. 
 
6. Val av två justeringskvinna/man. 
Lennart Hedström och Marie Luciani föreslås och väljs till justeringsmän. 
 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Ordförande presenterar verksamhetsberättelsen. Mötet beslutar godkänna 
verksamhetsberättelsen som bifogas årsmötesprotokollet. 
 
 
8. Sponsorintäkter. 
Under verksamhetsåret 2007 var de sammanlagda sponsorintäkterna 78 600 kr. 
 
9. Genomgång av räkenskaperna för verksamhetsåret 2007 
Kassören redogör för 2007 års resultaträkning. Behållning vid årets slut är 100 893.41 kr. 
Resultaträkningen bifogas protokollet. 
 
10. Revisorernas berättelse 
Kassören redovisar revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräkning samt att styrelsens medlemmar ska beviljas 
ansvarsfrihet. 
 
11. Ansvarsfrihet för styrelsen. 
Mötet beslutar i enlighet med revisionernas förslag att bevilja styrelsen ansvarfrihet. 
 
 



 
12. Beslut om inbetalningskort tryckt i programmet. 
Mötet beslutar att frågan ska tas upp på nästa styrelsemöte samt att kostnaden för utökningen 
av programmet ska undersökas. 
 
13. Val av ordförande på 1 år. 
Omval av Bert Carl föreslås. Mötet beslutar i enlighet med förslaget att välja Bert Carl till 
ordförande för en tid av ett år. 
 
14. Val av vice ordförande på 1 år. 
Omval av Corli Hansson föreslås. Mötet beslutar i enlighet med förslaget att välja Corli 
Hansson till vice ordförande för en tid av ett år. 
 
15. Val av sekreterare på 1 år 
Marie Luciani föreslås. Mötet beslutar i enlighet med förslaget att välja Marie Luciani till 
sekreterare för en tid av ett år. 
 
16. Val av kassör på 1 år 
Omval av Lennart Hedström föreslås. Mötet beslutar i enlighet med förslaget att välja Lennart 
Hedström till kassör för en tid av ett år. 
 
17. Val av övriga ledamöter för en tid av ett år. 
Omval föreslås av Roger Bernandersson, Kerstin Halldén, Margareta Movert-Hedström samt 
Leif Sjunnesson.  
Diana Blom samt Kristina Hylander har meddelat sin avgång och i deras ställe beslutar mötet 
att som ordinarie ledamot i styrelsen välja en representant från familjen Andersson, Bodil el. 
Kalle Grepgatan 11, 432 37 Varberg 0340-679728, 0708-867715. E-mail: 
bodil.andersson@telia.com. 
 
 
18. 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 revisiorer för en tid av ett år. 
 
19. Val av valberedning 
Kristina Hylander samt Diana Blom föreslås och mötet beslutar i enlighet med förslaget att 
välja Kristina Hylander samt Diana Blom till valberedning för en tid av ett år. 
 
20. Frågan om disposition av föreningens medel? 
Föreningens medel (konto: 3.933.170-7 samt 3.933.573-6 å Vaebergs Sparbank AB) 
disponeras av ordf. Bert Carl, vice ordf. Corli Hansson samt kassör Lennart Hedström var för 
sig. 
 
21. Plats där årsmötesprotokollet finns tillgängligt 
Mötet beslutar ett årsmötesprotokollet ska göras tillgängligt på föreningens hemsida. 
 
22 .Biljettpriset oförändrat, eller...? 
Mötet diskuterar att öka biljettpriset på parkett med 5 kr till sammanlagt 125 kr. Ev. beslut om 
höjt biljettpris hänskjuts till nästkommande styrelsemöte.  
 



 
23. Övriga frågor 
Ordförande tar upp frågan om hur vi ska få elevernas föräldrar att bidra med insatser i 
föreningens arbete. Ordförande föreslår att ett brev tillsänds samtliga föräldrar. 
Förslagsställaren återkommer med förslag till utformning. Det finns även förslag om att 
genomföra ett info-möte för föräldrar i samband med en repetition. Styrelsen ska ta upp 
frågeställningen vid ett ordinarie styrelsemöte.  
 
Det väcktes också en tanke om att företag ska kunna vara medlem i föreningen till en kostnad 
av 500 kr/år i syfte att öka intäkterna. Mötet beslutades att frågan ska beredas av styrelsen. 
 
 
 
24. Nästa styrelsemöte 
7 april 19:00 på Folkets hus. 
 
 
 
 
 
................................................................. 
Leif Sjunnesson 
Sekreterare 
 
 
 
……………………………………….                               ………………………………….. 
Lennart Hedström                                                               Marie Luciani 
Justeringsman                                                                     Justeringskvinna 
 


