FÖRENINGEN TEATER I HUSKVARNA

PROTOKOLL
Årsmöte
1999-02-10

Årsmöte
Tid

1999-02-10, kl 18.30

Plats

Biblioteket, Huskvarna

1

Årsmötet öppnas

Stig Jonsson förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.
2

Val ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Folke Skånmark.
3

Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare för årsmötet valdes Kerstin Larsson.
4

Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens
protokoll

Jan Förander och Gunnar Axelsson valdes till att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
5

Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes (bilaga 1).
6

Kassaberättelse och revisorernas utlåtande och förslag

Olof Petersson redogjorde för föreningens ekonomi. Gösta Eklöv presenterade revisorernas berättelse. (bilaga 2)
7

Frågan om ansvarsfrihet

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
8

Val av ordförande för ett år

Valberedningen föreslog Stig Jonsson. Mötet valde Stig Jonsson.
9

Val av tre ordinarie ledamöter för två år

Valberedningen föreslog omval av Folke Skånmark, Barbro Förander och Kerstin
Larsson. Mötet valde dessa.
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Val av ersättare för ett år

Valberedningen föreslog omval av Lars-Gunnar Sandahl, Hans Haraldsson och
Inger Larsson. Mötet valde dessa
11

Val av adjungerad ledamot

Gudrun von Strokirch omvaldes som adjungerande i styrelsen.
12

Val av två revisorer och revisorsersättare

Valberedningen föreslog omval av Gösta Eklöf, Rune Johansson som ordinarie
samt Lars-G Eriksson som ersättare. Mötet valde dessa.
13

Val av valberedning

Omval av Maritha Göransson och Arne Gustavsson som ordinarie ledamöter i valberedningen. Eva Hellström flyttar från orten. Agneta Blänning valdes som ny ledamot i valberedningen.
14

Bestämmande av årsavgiftens storlek

Beslutades att behålla samma årsavgift som föregående år, nämligen 50:- för enskild medlem och 80:- för familj.
15

Behandling av till årsmötet hänskjutna frågor och förslag

Inga frågor fanns att ta upp.
16

Information från styrelsen

Hans Haraldsson presenterade programmet när det gäller Barn- och familjeteater
våren 1999.
Stig presenterade programmen för vårens Kaffé me drömmar.
Folke informerade om att resan till Malmö ej kunde bli av p g a för litet antal anmälda och att det hade blivit en dubbelbokning i Malmö. Istället kommer teaterföreningen att anordna en teaterresa till Borås den 26 mars för att se Pygmalion. Information kommer att delas ut till samtliga medlemmar snarast.
Stig presenterade att Länsteaterns Vänner kommer att anordna en resa till Folkteatern i Göteborg den 24 april för att se ”Mera Kärlek”. Intresserade kan anmäla sig
till Egon Johansson på Länsteatern.
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Stig informerade dessutom om ”Ett drömspel” som kommer att framföras på Råslätt 10 mars – 21 mars samt om Vulcanteaterns uppsättning av ”Kärlek på lasarett”
som framföres på Alphyddan under februari – mars 1999.
17

Avslutning

Ordföranden avslutade årsmötet.
Efter årsmötet presenterade sig den nya kulturchefen Claes Rydberg. Han delademed sig lite av vad han kommer att arbeta med inom kulturen och framförallt teatern.
Under kvällen spelades teaterföreställningen ”Fullständiga mänskliga rättigheter”
upp, vilket blev mycket uppskattat.
Vid protokollet

Kerstin Larsson
Justeras

Stig Jonsson
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