
Protokoll fört vid Kaprifolkörens årsmöte 2017  

Närvarande:	  Lena	  Engberg,	  Monica	  Ytterberg,	  Eva	  Hellman,	  Britta	  Färnkvist,	  Hans	  Gustavsson,	  Sven-‐
Åke	  Andersson,	  Arne	  Scherdin,	  Hannelore	  Westphal,	  Annika	  Dahlqvist,	  Svante	  Hallberg,	  Gunilla	  
Bönqvist,	  Wolfgang	  Westphal	  och	  Eva-‐Karin	  Sifversson.	  Marita,	  Birgitta	  och	  Lena	  N-‐W	  kom	  senare.	  	  

§ 1 Mötet öppnandes  

§ 2 Ombudsupprop: 13 st 

§ 3 Kallelsen godkändes. 

§ 4 Dagordningen fastställdes.  

§ 5 Till ordförande för årsmötet valdes Svante Hallberg. 

§ 6 Till sekreterare för årsmötet valdes Eva-Karin Sifversson  

§ 7 Till justeringsmän valdes Hannelore Westpahl och Sven-Åke Andersson 

§ 8 Inga skrivelser hade inkommit. 

§ 9 Inga rapporter hade inkommit.  

§ 10 Verksamhetsberättelsen lästes igenom och godkändes.  

§ 11 Ekonomisk redogjordes och medlemsavgiften höjdes med 50:- till 250:-/ termin. 

§ 12 Revisorernas berättelse godkändes. 

§ 13 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  

§	  14	  Val	  av	  styrelse-‐	  o	  funktionärsposter.	  	  
Sekreterare	  2	  år:	  Eva-‐Karin	  Sifversson,	  omval	  
Ledamot	  2	  år:	  Britta	  Färnkvist,	  nyval	  
Ersättare	  1	  år:	  Wolfgang	  Westphal,	  omval	  
Ersättare	  1	  år:	  Svante	  Hallberg,	  nyval	  
Revisor	  2	  år:	  Hans	  Gustavsson,	  omval	  
Revisorssuppleant	  1	  år:	  Lena	  Nilsson-‐Wicke,	  omval	  
Stämansvariga	  1	  år:	  Sopran:	  Marita	  Karlsson,	  Alt:	  Monica	  Ytterberg,	  Baryton:	  Sven-‐Åke	  
Andersson:	  Alla	  omval.	  
Fanbärare	  och	  Standarbärare	  1	  år:	  Svante	  Hallberg,	  om	  och	  nyval	  
Tekniker	  1	  år:	  Sven-‐Åke	  Andersson,	  omval	  
Webmaster	  1	  år:	  Lena	  Nilsson-‐Wicke,	  omval	  
Valberedning	  1	  år:	  Lena	  Nilsson-‐Wicke,	  omval	  
Valberedning	  1	  år:	  Gunilla	  Bönqvist,	  omval.	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
§	  15	  Övriga	  frågor:	  	  
Information	  om	  förbundet	  och	  dess	  årsmöten;	  Vi	  tillhör	  Svenska	  Arbetarsångarförbundet	  
som	  startades	  1947	  och	  är	  politiskt	  oberoende.	  Det	  finns	  5	  st	  distrikt	  och	  vi	  tillhör	  Göteborgs	  
distriktet.	  Som	  i	  sin	  tur	  har	  4	  st	  körer.	  Pia	  Nikell	  är	  ordförande	  i	  Distriktet.	  
Förbundet	  har	  sitt	  årsmöte	  i	  Kortedala	  den	  1/4.	  Monica	  Ytterberg	  representerar	  kören	  om	  
ingen	  annan	  vill	  åka.	  Ewa	  Gregner	  är	  ordförande	  i	  Förbundet	  
Det	  blir	  övning	  av	  förbundssångerna	  inför	  Oslo	  den	  2/4	  i	  Kortedala	  med	  Pernilla	  Södergren	  
och	  Stine	  Skaarup.	  
ABF:s	  årsmöte	  i	  Lysekil	  den	  20/4.	  Tala	  om	  för	  Lena	  E	  om	  nån	  vill	  åka.	  
Sångarstämman.	  Frågor?	  Förbundet	  sponsrar	  med	  350:-‐/person	  svenska	  kronor	  till	  
anmälningen	  och	  vi	  ska	  betala	  410:-‐	  /person	  till	  festen.	  Vi	  inväntar	  från	  Ewa	  Gregner	  vad	  
resa	  och	  hotell	  ska	  kosta	  och	  när	  vi	  ska	  betala	  det.	  Gå	  gärna	  in	  på	  www.nasom2017.com	  för	  
att	  kolla	  programmet	  i	  stort.	  Vi	  har	  anmält	  17	  st	  plus	  Sven	  som	  kommer	  att	  åka	  till	  Oslo.	  
Kaffekassan:	  Vi	  betalar	  20:-‐	  till	  kaffekassan.	  Lena	  handlar	  fika	  och	  säger	  till	  när	  pengarna	  
börjar	  ta	  slut.	  Om	  nån	  annan	  vill	  baka	  eller	  köpa	  något	  till	  fikat	  säg	  till	  Lena	  innan.	  

§ 16 Ordförande avslutade mötet. 

 

Originalet är undertecknat och justerat. 

 

____________________	   	   	   ____________________	  
Ordf.	  Svante	  Hallberg	   	   	   Sekr.	  Eva-‐Karin	  Sifversson	  
	  
	  
	  
____________________	   	   	   _____________________	  
Just.	  Sven-‐Åke	  Andersson	   	   	   Just.	  Hannelore	  Westphal	  

 

 

 

	  


