
	  

Årsmötes	  protokoll	  för	  Kaprifolkören	  20160224	  
Närvarande:	  Lena	  Engberg,	  Eva	  Hellman,	  Gunilla	  Zetterlund,	  Britta	  Färnqvist,	  Monica	  
Ytterberg,	  Gunilla	  Bönqvist,	  Lena	  Nilsson-‐Wicke,	  Agnetha	  Munkdahl,	  Birgitta	  Enlund,	  Arne	  
Scherdin,	  Hannelore	  Westphal,	  Wolfgang	  Westphal,	  Sven-‐Åke	  Andersson,	  Marita	  Karlsson,	  
Svante	  Hallberg,	  Sven	  Alfredsson	  och	  Eva-‐Karin	  Sifversson	  

1	  	  	  Mötet	  öppnandes.	  

2	  	  	  Årsmötets	  behöriga	  utlysande	  godkändes.	  

3	  	  	  Dagordningen	  godkändes.	  

4	  	  	  Till	  ordförande	  för	  årsmötet	  valdes	  Monica	  Ytterberg.	  

5	  	  	  Till	  sekreterare	  för	  årsmötet	  valdes	  Eva-‐Karin	  Sifversson.	  

6	  	  	  Till	  justeringsmän	  valdes	  Sven-‐Åke	  Andersson	  och	  Eva	  Hellman.	  

7	  	  	  Inga	  skrivelser	  hade	  inkommit.	  

8	  	  	  Ingen	  hade	  något	  att	  rapportera.	  

9	  	  	  Verksamhetsberättelse	  lästes	  igenom	  och	  godkändes.	  

10	  	  Ekonomiska	  berättelsen	  redogjordes	  och	  medlemsavgiften	  förblev	  den	  
samma	  dvs	  200:-‐	  /termin.	  

11	  	  Revisorernas	  berättelse	  godkändes	  samt	  styrelsen	  beviljades	  ansvarsfrihet.	  

12	  	  Val	  av	  styrelse-‐	  o	  funktionärsposter.	  
Ordförande	  2	  år:	  omval	  Lena	  Engberg	  
Kassör	  2	  år:	  omval	  Eva	  Hellman	  	  
Ledamot	  2	  år:	  omval	  Monica	  Ytterberg	  
Styrelsesuppleant	  1	  år:	  omval	  Wolfgang	  Westphal	  
Styrelsesuppleant	  1	  år:	  nyval	  Britta	  Färnqvist	  
Revisorssuppleant	  1	  år:	  nyval	  Lena	  Nilsson-‐Wicke	  
Stämansvariga	  1	  år:	  Alt:	  Monica	  Ytterberg,	  Sopran:	  Marita	  Karlsson,	  Baryton:	  
Sven-‐Åke	  Andersson.	  
Fanbärare	  1	  år:	  nyval	  Svante	  Hallberg	  
Tekniker	  1	  år:	  nyval	  Sven-‐Åke	  Andersson	  
Webmaster	  1	  år:	  omval	  Lena	  Nilsson-‐Wicke	  
Valberedning	  1	  år:	  omval	  Lena	  Nilsson-‐Wicke	  
Valberedning	  1	  år:	  nyval	  Gunilla	  Bönqvist.	  



	  
	  
13	  	  Övriga	  frågor:	  
-‐Årsmöte	  i	  Göteborgsdistriktet	  den	  5/3	  i	  Uddevalla.	  
-‐Årsmöte	  i	  Förbundet	  den	  9/4	  i	  Stockholm.	  Vem	  som	  åker	  från	  kören	  beslutas	  
på	  nästa	  Styrelsemöte.	  
-‐Årsmöte	  i	  ABF	  den	  27/4	  på	  Hensbacka	  herrgård	  i	  Munkedal.	  Vem	  som	  åker	  
från	  kören	  beslutas	  på	  nästa	  styrelsemöte.	  
-‐Nordisk	  sångarstämma	  i	  Oslo	  den	  8-‐11	  Juni	  2017.	  	  
	  
14	  	  Ordförande	  avslutade	  mötet.	  

	  

	  

	  

	  

_________________________	   	   ___________________________	  

Ordf.	  Monica	  Ytterberg	  	   	   Sekr.	  Eva-‐Karin	  Sifversson	  

	  

____________________________	   	   ___________________________	  

Just.	  Sven-‐Åke	  Andersson	   	   Just.	  Eva	  Hellman.	  

	  

	  

	  

Originalet	  är	  underskrivet!	  

	  


