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Protokoll FTH. Årsmöte 2018-02-19
Protokoll fört vid
Föreningen Teater i Huskvarnas Årsmöte.
Restaurang Smeden, Huskvarna.

§ 1. Öppnande av årsmötet:
Ordförande hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen:
Dagordningen godkänns.
§ 3. Val av mötespresidium:
Till ordförande för årsmötet väljs Jörgen Bergström
och till sekreterare Bibbi Wangström.
§ 4. Val av två justerare:
Jan Förander och Lars-Gunnar Sandahl väljs att tillsammans med ordförande justera
åsmötesprotokollet.
§ 5. Stadgeändring:
Styrelsen föreslår att lydelsen i föreningens stadgar § 1 ändras enligt följande:
”Den har till ändamål att främja ett allsidigt kulturliv Huskvarna, och skall verka för att
teaterföreställningar och kulturaktiviteter av olika slag anordnas”.
Årsmötet godkänner ändringen och beslutar enligt styrelsesens förslag.
§ 6. Redovisning av styrelsens och revisorernas berättelse, samt fråga om
ansvarsfrihet:
Verksamhetsberättelsen (bilaga) redovisas.
Under 2017 har föreningens medlemsantal ökat med 10 personer.
Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen.
Bokslut 2017 med kassa-, resultat- och balansräkning redovisas (bilaga).
Revisorerna avger sin revisionsberättelse och föreslår årsmötet att
dels fastställa presenterade resultat- och balansräkning,
dels överföra aktuella utgående balanser i ny räkning,
samt bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning (bilaga).
Årsmötet fattar beslut enligt revisorernas förslag.
§ 7. Förslag till stipendium:

I arbetet med att bredda verksamheten och hitta nya målgrupper, föreslår styrelsen att
föreningen inrättar ett ”stipendium” med inriktning mot yngre aktörer (bilaga).
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att under 2018 utforma ”stipendiets” målsättning och
stadgar, för att vid årsmöte 2019 kunna lägga fram ett genomarbetat färdigt förslag för
mötet att ta ställning till.
§ 8. Förslag till verksamhetsplan och budget:
Verksamhetsplanen redovisas (bilaga). Årsmötet godkänner verksamhetsplanen.
Kostnadsbudget för 2018 redovisas (bilaga) och godkänns av årsmötet.
§ 9. Val v ordförande:
Föreslag från valberedningen till föreningens ordförande är Marianne Ericsson.
Årsmötet väljer Marianne Ericsson till FTHs ordförande under kommande
verksamhetsår.
§ 10. Fastställande av antal styrelseledamöter:
Nuvarande styrelseledamöter är nio stycken. Valberedningen föreslår sju ledamöter.
Mötet beslutar att fastställa antalet ledamöter till sju stycken.
§ 11. Val av styrelseledamöter:
Förslag från valberedningen till nyval av ledamöter är Anna Stavréus och Wolfgang
Veith.
Årsmötet beslutar att välja Anna Stavréus och Wolfgang Veit på två år.
§ 12. Val av två revisorer:
Förslag fån valberedningen omval av nuvarande revisorer Jan-Erik Malm och Christina
Hildingsson för ett år.
Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.
Till ersättare väljs Birgitta Hansén.
§ 13. Val av valberedning:
Årsmötet väljer Jörgen Bergström och Rolf Larsson till valberedning med vetskap om
en vakant plats. Enligt stadgan ska tre valberedare väljas.
§14. Fastställande av medlemsavgiftens storlek:
Mötet beslutar att medlemsavgiften förblir oförändrad för 2019.
(2018 års medlemsavgift är beslutad vid årsmötet 2017.)
§ 15. Övriga frågor:
Ewa Lennqvist informerar om ”Kaffe me Drömmar” bl a vårens program, kostnader och
plats för framförandet. Detaljerad information finns på föreningens hemsida.
Marianne Ericsson informerar om Alf Henrikssondagen 9 juli.
Ett möte är planerat 6 mars tillsammans med Huskvarna Hembygdsförening och Alf
Henriksonsällskapet.

§ 16. Avtackningar:
Avgår ur styrelsen gör Ewa Lennqvist, Birgitta Nisser, Christer Morheden och Rolf
Larsson.
Föreningens ordförande Marianne Ericsson avtackar samtliga med en bukett blommor
och ett litet tal till var och en.
Rolf Larsson utses dessutom till hedersmedlem i Föreningen Teater i Huskvarna och är
därmed befriad från medlemsavgift.
§ 17. Avslutande av årsmötet:
Ordförande tackar årsmötets deltagare för visat intresse och tackar också årsmötets
ordförande och sekreterare Jörgen Bergström och Bibbi Wangström.
Därefter förklaras 2018 års årsmöte avslutat.
Årets ”Luddepris” tilldelas Per-Magnus Söder, Huskvarna Folkets Park.
Priset består av en statyett föreställande ”Ludde”, ett diplom med styrelsens
motiveringar och en summa om 5000:- (bilaga)
Ludde är huvudfiguren i spelet om Huskvarna ”Bara tusen korta år” av Alf Henriksson.
I samband med planerandet av föreställningarna bildades Förening Teater i Huskvarna.
Under kvällen berättar Per-Magnus om sin roll som verksamhetsutvecklare vid
Folkets Park, sitt arbete med artistbokning och med sitt samarbete med unga
musikintresserade.
Kvällen avslutas med förtäring och gemenskap i Restaurang Smeden.
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