FÖRENINGEN TEATER I HUSKVARNA

PROTOKOLL
Årsmöte
2000-02-01

Årsmöte
Tid

2000-02-01, kl 18.00

Plats

Huskvarna Teater

1

Årsmötet öppnas

Stig Jonsson förklarade mötet och läste en vers av Alf Henrikson som handlade om
årsmöte.
2

Val ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Gunnar Axelsson
3

Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare för årsmötet valdes Kerstin Larsson.
4

Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ciola Bergman och Aina Rieslund valdes till att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
5

Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen upplästes. Jan Dzedins begärde ett tillägg när det gällde föreställningen om mänskliga rättigheter. Titeln på pjäsen skall vara Fullständiga
mänskliga rättigheter. För övrigt inga kommentarer. Verksamhetsberättelsen godkändes med den ändringen (bilaga 1).
Folke Skånmark framförde att föreningen behöver ha ett bidrag från kommunen på
100.000 kr för att i fortsättningen kunna sätta upp stora pjäser. Medlemsantalet har
dessutom gått ner under året.
6

Kassaberättelse och revisorernas utlåtande och förslag

Eftersom Olof Petersson var sjuk redogjorde Gösta Eklöv för den ekonomiska redovisningen och läste dessutom upp revisorernas berättelse. Mötet godkände denna. (bilaga 2).
Gösta Eklöf framförde ett tack för verksamheten Kaffe mé drömmar. En mycket fin
och trevlig verksamhet.
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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

Olof Peterson har p g a sin hälsa avsagts sig uppdraget i styrelsen. Valberedningen föreslog omval av Barbro Alvtegen och Lena Eriksson samt nyval av Gunilla Carlzon. Mötet valde dessa.
10

Val av ersättare för ett år

Inger Larsson har avsagt sig uppdraget i styrelsen. Valberedningen föreslog omval
av Lars-Gunnar Sandahl, Hans Haraldsson och nyval av Aina Rieslund. Mötet valde dessa
11

Val av adjungerad ledamot

Gudrun von Strokirch omvaldes som adjungerande i styrelsen.
12

Val av två revisorer och revisorsersättare

Gösta Eklöf och Rune Johansson har avsagt sig uppdraget som revisorer. Valberedningen föreslog Lars-G Eriksson och Rolf Larsson som ordinarie samt Bertil Alvtegen som ersättare. Mötet valde dessa.
13

Val av valberedning

Samtliga i valberedningen har avsagt sig fortsatt uppdrag. Styrelsen fick i uppdrag
att under året utse ny valberedning.
14

Bestämmande av årsavgiftens storlek

Beslutades att behålla samma årsavgift som föregående år, nämligen 50:- för enskild medlem och 80:- för familj för år 2001.
15

Behandling av till årsmötet hänskjutna frågor och förslag

Inga frågor fanns att ta upp.
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Information från styrelsen

Stig presenterade föreningens kommande aktiviteter.
Vi har under våren planerat att ta hit föreställningen ”En kvinna för alla åldrar”
med Gittan Glans och Åsa Arhammar. Lokal och tidpunkt ännu ej bestämd. Dessutom kommer föreningen att anordna Kaffe mé drömmar och Barn- och familjeteater.
Folke informerade om teaterresan till Stockholm den 4-5 mars.
När det gäller Bara Tusen Korta År, blir det inga föreställningar i år. Vi hoppas på
att kunna sätta upp spelet igen nästa år. Stefan Lillieberg har planer på teaterföreställningen Söderkåkar i Huskvarna. Kanske kan vi arbeta med detta framåt.
Jan Dzedins informerade om Teater Is och Teaterbussens kommande verksamhet.
Teater I planerar att förlägga repetitioner och en spelperiod av ett spel för ungdomar
och med ungdomar på Huskvarna Teater fr o m sept - april. Han tycker att lokalen
är bra och att man skulle kunna avskärma salongen med något draperi för att göra
den lite mindre.
Det har utarbetats en kulturplan där det tas upp om teaterlokal i Huskvarna. Detta är
ett steg i rätt riktning, vilket också kan innebära en upprustning av lokalen.
Folke ställde en fråga om det finns möjlighet att Teaterbussen skulle kunna utvecklas till Huskvarna. Jan Dzedins informerade att ett sådant samarbete är på gång med
Öxnehaga, där ev en teaterförening kommer att startas.
17

Avslutning

Gunnar Axelsson avslutade årsmötet och framförde ett tack till alla medlemmar i
styrelsen för det arbete som läggs ner.
Stig Jonsson framförde ett tack till avgående styrelsemedlemmar. Olof Peterson och
Rune Johansson hade p g a sjukdom ej möjlighet att närvara. De får avtackas vid
annat tillfälle, men Gösta Eklöf och Inger Larsson fick var sin blombukett. Ett stort
tack riktades till Olof Peterson för hans arbete som kassör och den hjälp som Gösta
Eklöv bidragit med under alla år.
Stig hälsade också Gunilla Carlzon och Aina Rieslund välkomna i styrelsen.
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Efter årsmötet bjöd föreningen på kaffe och därefter teaterföreställningen Emigranterna på Huskvarna Teater med Rolf Uno och Stanislaw Frackowiak. Ett 50-tal personer fanns på plats och fick se den intressanta och aktuella föreställningen om hur
invandrare i ett land kan uppleva sin situation.
Vid protokollet

Kerstin Larsson
Justeras

Stig Jonsson
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