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Årsmöte 
 
Tid 2002-02-20, kl 18.00 
 
Plats Café Dalin, Huskvarna 
 
1 Årsmötet öppnas 
 
Stig Jonsson förklarade mötet öppnat och läste Alf Henriksons dikt om "Årsmöte". 
 
2 Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för års-
mötet 
 
Till ordförande för årsmötet valdes Stig Jonsson. Till sekreterare för årsmötet val-
des Kerstin Larsson. Inez Karlsson och Rolf Larsson valdes till att jämte ordföran-
den justera dagens protokoll. 
 
3 Verksamhetsberättelsen 
 
Verksamhetsberättelsen upplästes. Den godkändes. 
 
4 Kassaberättelse och revisorernas  utlåtande och förslag 
 
Kassaberättelsen upplästes. Ett fel finns på bankkontot. Kassören kommer att kontakta 
banken för att klara upp detta. Felet kommer att justeras i 2002 års ekonomiska redo-
visning. Mötet godkände kassaberättelsen och revisorernas utlåtande.  
 
5 Frågan om ansvarsfrihet 
 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2001 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 Gunilla Carlzon, Lena Eriksson och Barbro Alv-
tegen. Mötet beslutade enligt förslaget. 
 
8 Val av tre ersättare för ett år 
 
Valberedningen föreslog omval av Lars-Gunnar Sandahl och Aina Rieslund och 
nyval av Rune Svensson. Mötet beslutade enligt förslaget. 
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9 Val av adjungerade ledamöter 
 
Gudrun von Strokirch omvaldes som adjungerande i styrelsen. Hans Haraldsson 
valdes dessutom som ny adjungerad ledamot. 
 
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 och Lars G 
Ericson. 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 2003. 
 
13 Behandling av till årsmötet hänskjutna frågor och förslag  
 
Inga frågor fanns att ta upp. 
 
14 Information från styrelsen 
 
Stig informerade om föreningens kommande aktiviteter: 
 
Kaffe mé drömmar 
Kaffe mé drömmar kommer att arrangeras under mars månad.  
 
Svaret är Nej! 
Teaterpjäsen "Svaret är Nej!" kommer att visas i Folkets Hus torsdagen den 14 mars.  
 
Teaterresa 
Teaterföreningen arrangerar en teaterresa till Göteborgsoperan den 9 mars för att se 
på Barberaren av Sevilla. Intresset har varit mycket stort, vilket är glädjande. 52 
personer åker med. 
 
Barn- och familjeteater 
Barn- och familjeteater kommer att ordnas under våren, på samma sätt som tidigare 
år. 
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17 Avslutning 
 
Stig Jonsson avslutade årsmötet och framförde ett tack till styrelsen som lägger ner 
ett fantastiskt arbete.  
 
Efter årsmötet fick alla möjlighet att se premiären av Teater I:s föreställning "En 
hunds hjärta" på Huskvarna Teater. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Kerstin Larsson 
 
Justeras 
 
 
 
Stig Jonsson  Inez Karlsson Rolf Larsson 


