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Årsmöte 
 
Tid 2004-02-23, kl 18.30 
 
Plats Café Dalin, Huskvarna 
 
1 Årsmötet öppnas 
 
Stig Jonsson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Stig presenterade pro-
grammet för kvällen och blickade tillbaka till hur vi uppmärksammat föreningens 
10-årsjubileum förra året. Föreningen bildades med anledning av uppsättandet av 
Bara Tusen Korta År. Styrelsen har varit nästan intakt under de 10 åren. Syftet med 
föreningen är att ordna teaterföreställningar och resor. Stig citerade 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 Gunnar Axelsson. Till sekreterare för årsmötet 
valdes Kerstin Larsson. Gudrun och Agne Magnusson valdes till att jämte ordfö-
randen justera dagens protokoll. 
 
4 Verksamhetsberättelsen 
 
Verksamhetsberättelsen upplästes. Den godkändes. 
 
5 Kassaberättelsen  
 
Kassaberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 
6 Revisorernas  utlåtande och förslag 
 
Mötet godkände revisorernas utlåtande.  
 
7 Frågan om ansvarsfrihet 
 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2003 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 Barbro Alvtegen, Lena Eriksson och Ove Eriksson. 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 
 
Valberedningen föreslog omval av Olof Petersson, Lars G Ericson och Gunnar Ax-
elsson med Olof Petersson som sammankallande. Mötet valde dessa. 
 
14 Bestämmande av årsavgiftens storlek 
 
Kommunfullmäktige har infört nya regler för att få kommunalt bidrag till en före-
ning. Medlemsavgiften för enskild medlem måste vara minst 40 kr och för familj 
minst 100 kr. Det innebär att vi måste höja medlemsavgiften för familj från 80 kr 
till 100 kr.  
 
Årsmötet beslutades att höja årsavgift för 2005  till 100 kr för familj och att behålla 
avgiften 50 kr för enskild medlem.  
 
15 Information från styrelsen 
 
Folke Skånmark informerade om teaterresan till Kalmar den 3 april.  
 
Rune Svensson informerade om det nya teaterprojekt i Parken ”Folket i Skinnar-
viksbergen” som har premiär den 15 juni. Den 14 juni kl 19.00 är det generalrepeti-
tion med fri entre för våra medlemmar. Medlemskortet skall uppvisas.  
 
Ove Eriksson informerade om att vi kommer att ha ett lotteri med 3000 lotter. 
Många fina vinster har skänkts till lotteriet, bl a en symaskin, tavlor och bokverk. 
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Stig informerade om programmet för de olika Kaffe mé drömmar-lördagarna som  
arrangeras som vanligt under mars månad på Huskvarna Bibliotek. 
 
 
16 Årsmötet avslutas 
 
Gunnar Axelsson avslutade årsmötet och framförde ett tack till styrelsen som lägger 
ner ett fantastiskt arbete.  
 
Stig tackade Gunnar Axelsson som varit ordförande under årsmötet.  
 
Efter årsmötet fick alla möjlighet att se föreställning ”Den inbillade sjuke av Sha-
kespeare.  Föreställningen framfördes av Teater I på scenen i Huskvarna Teater.  
 
Vid protokollet 
 
 
 
Kerstin Larsson 
 
Justeras 
 
 
 
Gunnar Axelsson   
 
 
 
Stig Jonsson  Gudrun Magnusson  Agne Magnusson 


