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Årsmöte 
 
Tid 2005-02-23, kl 18.30 
 
Plats Café Dalin, Huskvarna 
 
1 Årsmötet öppnas 
 
Stig Jonsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Stig presenterade 
programmet för kvällen och gjorde också en tillbakablick vad som hänt under året.  
Gerd och Stig läste några väl valda verser av Alf Henrikson.  
 
2 Frågan om mötet varit behörigen utlyst 
 
Godkändes av mötet.  
 
3 Val av ordförande, sekreterare samt två personer som jämte ord-

föranden skall justera protokollet  
 
Till ordförande för årsmötet valdes Stig Jonsson. Till sekreterare för årsmötet val-
des Kerstin Larsson. Stina Nilsson och Iréne Holmgren valdes till att jämte ordfö-
randen justera dagens protokoll. 
 
4 Verksamhetsberättelsen 
 
Verksamhetsberättelsen upplästes. Det hade insmugit sig några fel när det gäller 
projektet i parken. Det var ”Folken i Skinnarviksbergen” som spelades under 2004 
och inte ”Grabbarna i 57:an”.  Stig ändrar dessa uppgifter i verksamhetsberättelsen. 
För övrigt godkändes den. 
 
5 Kassaberättelsen  
 
Kassaberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Vi kan konstatera att vi har 
en mycket stark ekonomi för närvarande.  
 
6 Revisorernas  utlåtande och förslag 
 
Mötet godkände revisorernas utlåtande.  
 
7 Frågan om ansvarsfrihet 
 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning. 
 
8 Val av ordförande för ett år 
 
Valberedningen föreslog Stig Jonsson. Mötet valde Stig Jonsson. 
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9 Val av tre ordinarie ledamöter för två år 
 

Valberedningen föreslog omval av Folke Skånmark, Kerstin Larsson och Rune som 
ordinarie ledamöter för två år. Mötet beslutade enligt förslaget. 
 
10 Val av tre ersättare i styrelsen för ett år 

 
Valberedningen föreslog omval av Aina Rieslund, Hans Haraldsson och Lars-Gunnar 
Sandahl. Mötet beslutade enligt förslaget. 
 
11 Val av adjungerade ledamöter 
 
Gudrun von Strokirch och Barbro Förander omvaldes som adjungerande i styrelsen.  
 
12 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. 
 
13 Val av valberedning 
 
Mötet föreslog omval av Olof Petersson, Lars G Ericson och Gunnar Axelsson med 
Olof Petersson som sammankallande. Mötet valde dessa. 
 
14 Bestämmande av årsavgiftens storlek 
 
Årsmötet beslutade att årsavgift för 2006 skall vara oförändrad, 100 kr för familj 
och 50 kr för enskild medlem.  
 
15 Information från styrelsen 
 
Ett förslag presenterades från styrelsen att instifta ett kulturstipendium till någon el-
ler några som gjort betydande insatser inom kulturområdet, speciellt teaterområdet.  
 
Stig läste upp förslaget till stadgar och informerade om att förutom en penning-
summa kommer ett diplom och en ”Ludde-statyett” att ingå i priset.  
 
Årsmötet beslutade att instifta kulturstipendiet fr o m 2005 och att antaga stadgar-
na.  
 
Stig informerade om att det första priset kommer att delas ut vid något speciellt till-
fälle under året.  
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16 Information från styrelsen 
 
Stig informerade om att innehållen vid vårens Kaffe mé drömmar kommer att vara 
Alf Henriksoninspirerade med anledning av att Alf Henrikson skulle fyllt 100 år i 
år. Smålands Musik och Teater (SMOT) kommer även att arrangera ett Alf Henrik-
sonprogram i slutet av september och början av oktober på Jönköpings Teater. Jön-
köpings Kammarkör kommer att vara stommen i programmet. Dessutom kommer 
skådespelare från SMOT att medverka. 
 
Det blir sommarteater i parken även denna sommar. ”Fattiga Riddare” av Gideon 
Vahlberg kommer att framföras. Stefan Lillieberg kommer att fungera som regissör 
och producent. Budgeten går inte helt ihop. Det är positivt att föreningen har en 
stark ekonomi. Premiär blir den 14 juni. 11 föreställningar kommer att spelas upp.  
 
Lena informerade om att det kommer att säljas 3000 lotter à 10 kr/st i anslutning till 
sommarprojektet. Det finns många fina vinster. Försäljningen startar den 15 mars.  
 
Lena uppmanade de närvarande att köpa lotter. Göran Allgurin föreslog att skicka 
ut 10 lotter till alla medlemmar till försäljning. 
 
Lars-Gunnar Sandahl informerade om vårens familjeteater. 
 
16 Årsmötet avslutas 
 
Stig tackade för förtroendet att leda föreningen ytterligare ett år. Han kan också 
konstatera att styrelsen varit mycket trogen. Detta är ett tecken på att man trivs. Ett 
tack framfördes till alla! 
 
Folke tackade Stig för hans insats under året och för ett bra utfört arbete. 
 
Årsmötet avslutades.  
 
Efter årsmötet bjöds på kaffe och uppskattad underhållning av ”Tre små grisar”, d v 
s Göran Hallqvist, Anders Therlinder och Håkan Bülow. Vilka avtackades med ap-
plåder och tulpaner. 
  
Vid protokollet 
 
 
Kerstin Larsson 
 
Justeras 
 
 
 
Stig Jonsson    Stina Nilsson  Iréne Holmgren 


