
Intresseföreningen PS-Musicalerna 
 
Årsmöte 2009-06-06 
 
Lokal:  Verandan på Grepgatan 11 
 
§ 1 Årsmötets öppnande 
Föreningens ordförande hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat. 
 
§ 2 Val av ordförande för mötet  och Val av sekreterare för mötet 
Bert Carl föreslås och väljs till ordförande för årsmötet. Leif Sjunnesson föreslås och 
väljs till sekreterare för mötet. 
 
§ 3 Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst. 
Ordföranden redogör för hur kallelsen gått ut samt för annonsens utformning i HN. 
Mötet godkänner att årsmötet är utlyst på ett stadgeenligt sätt. 
 
§ 4 Val av två justeringskvinnor. 
Eva Kalén och Corli Hansson föreslås och väljs till justeringskvinnor. 
 
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Ordförande läser styrelsens verksamhetsberättelse. Mötet beslutar godkänna 
verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen bifogas årsmötesprotokollet. (Bil 1) 
 
§ 6 Genomgång av räkenskaperna för verksamhetsåret 
Årsmötets orförande bert Carl redovisar resultaträkningen för 
2008, bifogas protokollet. (Bil. 2) Årsmötet beslutar godkänna resultaträkningen. 
 
§ 7 Sponsorintäkter 
Ordförande redovisar de sponsorintäkter som varit aktuella under 2008. (Bil. 3) 
 
§ 8 Revisorernas berättelse 
Ordförande 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. (Bil. 4) 
 
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet. 
 
§ 10 Årsavgift för 2009 
Årsmötet beslutar att årsavgiften för 2009 ska vara oförändrad. 
 
 
 



§ 11 Budgetrutiner. 
Ordförande redovisar de budgetrutiner som nu tillämpas inför uppsättningen av en ny 
musikal. 
 
§ 12 Årets underskott/överskott 
Resultatet för verksamhetsårets musikal har ännu ej redovisats av kommunen. 
 
§ 13 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. 
 
§ 14 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. 
 
§ 15 Val av sekreterare på ett år 
Omval av Marie Luciani  föreslås och mötet beslutar i enlighet med förslaget att välja 
Marie Luciani till sekreterare för en tid av ett år. 
 
§ 16 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. 
 
§ 17 Val av ledamöter 
Omval föreslås av Roger Bernandersson, Margaretha Movert Hedström, Leif 
Sjunnesson, Kerstin Halldén, Marie Luciani och Calle/Bodil Andersson. 
Mötet beslutar i enlighet med förslaget att välja Roger Bernandersson, Margaretha 
Movert Hedström, Leif Sjunnesson, Kerstin Halldén, Marie Luciani och Calle/Bodil 
Andersson  till ledamöter för en tid av ett år. 
 
§ 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 
revisorer för en tid av ett år. 
 
§ 19 Val av valberedning 
Kristina Hylander och Diana Blom  föreslås och mötet beslutar i enlighet 
med förslaget att välja Kristina Hylander och Diana Blom till valberedning 
för en tid av ett år. 
 
§ 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 Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet 
Årsmötet konstaterar att det inte finns några frågor att ta ställning till. 
 
 
 



§ 22 Ärenden som medlemmar begärt att få behandlade på årsmötet 
• Som information till årsmötet redogör ordförande för att det trådlösa 

ljudsystemet som inhandlats till musikalen inom något eller några år kommer 
att vara oanvändbart pga. av att frekvenserna som används kommer att säljas 
av Post o Telestyrelsen för annat ändamål. Styrelsen ska sätta sig in i denna 
fråga och följa utvecklingen. 

 
• Ja, fika kommer att serveras av de ”ordinarie” ungdomarna. 

 
• Styrelsen ska under sommarens föreställningar, i form av en enkel enkät, 

försöka utröna vad besökarna har för åsikt om det nya biljettsystemet. 
 
 
 
§ 23 Plats där årsmötesprotokollet finns tillgängligt 
Protokollet kommer att publiceras på föreningens hemsida: 
www.psmusikalen.varberg.org 
 
§ 24 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte bestäms till den 6 juli kl 19.00 hos Kerstin Halldén, 
Tjädervägen 3 Varberg 
 
§ 25 Mötet avslutas 
Ordföranden tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
…………………………………………… 
Leif Sjunnesson 
Sekreterare 
 
 
 
…………………...……………….  ……………………………………….. 
Corli Hansson                                      Eva Kalén  
Justeringskvinna    Justeringskvinna 


