
FÖRENINGEN TEATER I HUSKVARNA PROTOKOLL  1 (3) 
    Årsmöte 
    2001-02-21 
 
 

a:\års01.doc 

Årsmöte 
 
Tid 2001-02-21, kl 19.00 
 
Plats Biblioteket, Huskvarna 
 
1 Årsmötet öppnas 
 
Stig Jonsson förklarade mötet öppnat och läste några dikter av Alf Henrikson som 
handlade om årsmöte, väder m m.  
 
2 Val ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för årsmötet 
 
Till ordförande för årsmötet valdes Gunnar Axelsson. Till sekreterare för årsmötet 
valdes Kerstin Larsson. Birgitta Persson och Inger Larsson valdes till att jämte ord-
föranden justera dagens protokoll. 
 
3 Verksamhetsberättelsen 
 
Verksamhetsberättelsen upplästes. Den godkändes. 
 
4 Kassaberättelse och revisorernas  utlåtande och förslag 
 
Kassaberättelsen upplästes. Ett fel hade insmugit sig i kassaberättelsen. Utgående ba-
lans banken skall vara 55.470 och inte 63.404.15. Kassören fick i uppdrag att justera 
denna och bifoga ett nytt original till årsmötesprotokollet.  
 
Rolf Larsson framförde vikten av att använda sig av speciella blanketter vid redovis-
ningar till kassören. Detta för att det ska vara lättare att sköta bokföringen.  
 
Mötet godkände kassaberättelsen och revisorernas utlåtande med nämnda justering.  
 
5 Frågan om ansvarsfrihet 
 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2000 års förvaltning. 
 
6 Val av ordförande för ett år 
 
Valberedningen föreslog Stig Jonsson. Mötet valde Stig Jonsson. 
 
7 Val av tre ordinarie ledamöter för två år 
 
Valberedningen föreslog omval av Folke Skånmark, Kerstin Larsson samt Barbro Fö-
rander. Mötet valde dessa. 
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8 Val av ersättare för ett år 
 
Valberedningen föreslog omval av Lars-Gunnar Sandahl, Hans Haraldsson och 
Aina Rieslund. Mötet valde dessa. 
 
9 Val av adjungerad ledamot 
 
Gudrun von Strokirch omvaldes som adjungerande i styrelsen. 
 
10 Val av två revisorer och revisorsersättare 
 
Valberedningen föreslog omval av Lars-G Eriksson och Rolf Larsson som ordinarie 
revisorer samt Bertil Alvtegen som ersättare. Mötet valde dessa. 
 
11 Val av valberedning 
 
Valberedningen föreslog omval av Olof Petersson, Hans Haraldsson, Lars G Eric-
son. Mötet valde dessa. 
 
12 Bestämmande av årsavgiftens storlek 
 
Beslutades att behålla samma årsavgift som föregående år, nämligen 50:- för en-
skild medlem och 80:- för familj för år 2002. 
 
13 Behandling av till årsmötet hänskjutna frågor och förslag  
 
Inga frågor fanns att ta upp. 
 
14 Information från styrelsen 
 
Stig informerade om följande: 
 
Söderkåkar 
Föreningen tillsammans med Vulkanteatern kommer att sätta upp "Söderkåkar" i 
Huskvarna Folkets Park. Det är en budget på 300.000 kr. Biljettförsäljningen kom-
mer att börja i mitten av februari. Den 12 juni erbjuds  föreningarnas medlemmar 
att se generalrepetitionen till halva biljettpriset. 
 
Lotteri 
Ett lotteri på 5.000 lotter kommer att säljas 
Folke rapporterade också att vi har fått in vinster till lotteriet för projektet Söderkå-
kar till ett värde av 25.000 kr. Alla har på ett storslaget sätt skänkt vinster. Bl a bör 
nämnas Husqvarna AB. 
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Kaffe mé drömmar 
Stig presenterade vårens program av Kaffe mé drömmar i Huskvarna. Varje lördag 
under mars månad kommer olika program att presenteras i Huskvarna Bibliotek. 
 
Familjeteater 
Under mars och april månad kommer det att ges familjeteaterföreställningar i Hus-
kvarna Teater.  
 
Bara Tusen Korta År 
Folke rapporterade att föreningen arbetar med att försöka sätta upp spelet Bara Tu-
sen Korta År på nytt 2002. Beslut kommer att fattas i slutet av april. Det finns ett 
stort intresse hos många att sätta upp spelet på nytt.  
 
Huskvarna Teater 
Stig berättade att beslut har fattats att äntligen reparera Huskvarna Teater. Ventila-
tionen kommer att ses över. Stolarna kommer att repareras eller bytas ut. Belys-
ningen kommer att bytas ut. Lokalen kommer att få en ansiktslyftning totalt. Tyvärr 
kommer kanske inte pengarna att räcka till att förändra lokalen så att den vid vissa 
tillfällen skulle kunna delas av. Detta skulle göra det möjligt att använda lokalen 
även till mindre föreställningar. Detta har varit önskemål hos många.  
 
17 Avslutning 
 
Gunnar Axelsson avslutade årsmötet och framförde ett tack till styrelsen som lägger 
ner ett fantastiskt arbete. Det är en omfattande verksamhet i föreningen.  
 
Tack för det fina arbete som ni gör till kulturens fromma.  
 
Efter årsmötet bjöd skådespelare från projektet "Söderkåkar" på ett litet smakprov 
på föreställningen. Det gav mersmak. Vi hoppas nu på att alla runt om i bygden ska 
få se denna föreställning.  Lycka till med repetitionsarbetet! 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Kerstin Larsson 
 
Justeras 
 
 
 
Gunnar Axelsson  Birgitta Persson Inger Larsson 


