FÖRENINGEN TEATER I HUSKVARNA

PROTOKOLL
Årsmöte
2003-02-05

Årsmöte
Tid

2003-02-05, kl 18.30

Plats

Café Dalin, Huskvarna

1

Årsmötet öppnas

Stig Jonsson förklarade mötet öppnat. Det är 10 år sedan föreningen startade. Stig
läste upp några brev från Alf Henrikson i samband med att Bara Tusen Korta År
kom till. Spektaklet skrevs på endast två månader.
2

Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Gunnar Axelsson. Till sekreterare för årsmötet
valdes Kerstin Larsson. Barbro Förander och Gerd Jonson valdes till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
3

Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen upplästes. Den godkändes.
4

Kassaberättelse och revisorernas utlåtande och förslag

Mötet godkände kassaberättelsen och revisorernas utlåtande.
5

Frågan om ansvarsfrihet

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2002 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 Kerstin Larsson och Folke Skånmark. Barbro
Förander har avsagt sig fortsatt arbete i styrelsen. Nyval av Rune Svensson. Mötet
beslutade enligt förslaget.
8
Val av en ordinarie ledamot för ett år
Gunilla Carlzon har avsagt sig fortsatt arbete i styrelsen. Ove Eriksson valdes på ett år.

a:\års03.doc

1 (3)

FÖRENINGEN TEATER I HUSKVARNA

9

PROTOKOLL
Årsmöte
2003-02-05

Val av tre ersättare för ett år

Valberedningen föreslog omval av Lars-Gunnar Sandahl och Aina Rieslund och
nyval av Hans Haraldsson. Mötet beslutade enligt förslaget.
10

Val av adjungerade ledamöter

Gudrun von Strokirch omvaldes som adjungerande i styrelsen. Barbro Förander
valdes dessutom som ny adjungerad ledamot.
11

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.
12

Val av valberedning

Valberedningen föreslog omval av Olof Petersson och Lars G Ericson. Eftersom
Hans Haraldsson har en post som ersättare i styrelsen, föreslogs istället Gunnar Axelsson att ingå i valberedning. Mötet valde dessa.
13

Bestämmande av årsavgiftens storlek

Beslutades att behålla samma årsavgift som föregående år, nämligen 50:- för enskild medlem och 80:- för familj för år 2004.
14

Behandling av till årsmötet hänskjutna frågor och förslag

Inga frågor fanns att ta upp.
15

Information från styrelsen

Stig informerade om föreningens kommande aktiviteter:
Kaffe mé drömmar
Kaffe mé drömmar kommer att arrangeras under mars månad för 9:e året.
Grabbarna i 57:an
Gideon Wahlbergs folklustspel ”Grabbarna i 57:an” kommer att framföras i Folkets
Park i Huskvarna under juni månad. Rune Svensson informerade om spelet.
Jan Dzedins
Jan Dzedins har fått teaterchefstjänsten på Byteatern i Kalmar. Han tillträder där
under våren. Det är inte klart ännu vem som efterträder honom på Teater I. Stig
framförde ett tack till Jan för det fina samarbetet som vi haft under flera år. Jan som
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för en kort stund dök upp på årsmötet tackade också för den stöttning som Teater I
fått från Teater i Huskvarna.
16

Avslutning

Gunnar Axelsson avslutade årsmötet och framförde ett tack till styrelsen som lägger
ner ett fantastiskt arbete.
Stig Jonsson framförde också tack till avgående Gunilla Carlzon och ett välkommen till Rune Svensson och Ove Eriksson som nya medarbetare i styrelsen. Han
tackade också Gunnar Axelsson som varit ordförande under årsmötet.
Efter årsmötet fick alla möjlighet att se föreställning ”En trettondagsafton av Shakespeare. Föreställningen framfördes av Teater I på scenen i Huskvarna Teater.
Vid protokollet

Kerstin Larsson
Justeras

Gunnar Axelsson

Stig Jonsson
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