
 
 
Protokoll fört vid Föreningen Teater i Huskvarnas Årsmöte 2020-02-17 

Restaurang Stockmakaren Huskvarna. 

 

§ 1. Öppnande av årsmötet 
 Vice Ordförande Klas Åkerskog hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat. 

 

§ 2. Kallelsen 
Kallelse till årsmötet gick från tryckeriet som brev till samtliga medlemmar via PostNord 

den 10 januari. Den 5 februari skickas verksamhetsberättelse, bokslut, förslag till 

verksamhetsplan och ytterligare en påminnande kallelse om årsmötet ut via mail.  

Årsmötet godkänner att kallelsen var i tid hos mottagarna i enlighet med Föreningen 

Teater i Huskvarnas stadgar.  

 

§ 3. Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkänns. En punkt tillkommer med om kallelsen gick ut i tid. Detta blir 

paragraf 2.  

 

§ 4. Val av mötespresidium 
 Till ordförande för årsmötet väljs Staffan Aspegren och till sekreterare Anna Stavréus. 

 

§ 5. Val av två personer att jämte ordförande justera   

         Årsmötesprotokollet 
Ingvor Härelind och Tommy Andersson väljs att tillsammans med ordförande justera 

årsmötesprotokollet. 

 

§ 6. Redovisning av styrelsens och revisorernas berättelse samt fråga 

        om ansvarsfrihet 
Verksamhetsberättelsen för 2019 (bilaga 1) redovisas.  

Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen med korrigeringen att Luddepriset 2020 tas 

bort från verksamhetsberättelsen och istället ersätts med Luddepriset 2019.  

  Ekonomisk rapport: Bokslut 2019 med kassa-, resultat- och balansräkning redovisas 

  (bilaga 2).   

  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 2019 års 

förvaltning (bilaga 3).  

 Årsmötet fattar beslut enligt revisorernas förslag. 

  



 
 

 

§ 7. Förslag till verksamhetsplan och budget/inriktning 2020 
Verksamhetsplan och kostnadsbudget för 2020 redovisas (bilaga).   

Under 2020 och framåt kommer en fortsatt tydlig satsning på barn och familjeteater att 

göras. FTH kommer som tidigare att delta i arbetet med sommarens ”Teater i Parken”, 

Kaffe mé drömmar och teaterresa.  

Årsmötet godkänner verksamhetsplan och budget för 2020. 

 

§ 8. Val av ordförande 
Enligt valberedningens förslag, väljer årsmötet Marianne Ericsson till föreningens  

 ordförande under kommande verksamhetsår. 

 

§ 9. Fastställande av antal styrelseledamöter 
Valberedningen föreslår att styrelsen består av ordförande och sju ledamöter. Det 

poängteras under mötet att det enligt stadgarna ska vara ett ojämnt antal 

styrelsemedlemmar.  
Mötet beslutar att fastställa antalet styrelsemedlemmar till sex ledamöter och en 

ordförande.  

 

§ 10. Val av styrelseledamöter 
Valberedningens förslag till val av styrelse: 

Klas Åkerskog, kvarstår 1 år 

Ulla Darholm, kvarstår 1 år 

Helena Walltin, kvarstår 1 år 

Wolfgang Veith, omval 2år 

Anna Stavréus, omval 2 år 

Elsie Andersson, omval 2 år. 

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

 

§ 11. Val av två revisorer och ersättare för dessa 
Valberedningen föreslår följande nyval av revisorer Peder Modén och Rolf Larsson för ett 

år. Till ersättare väljs Birgitta Hansen. 

Mötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

 

§ 12. Val av valberedning (tre ledamöter) 
Styrelsen föreslår Johan Ericsson till valberedning med vetskap om två vakanta platser.  

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag. 

 

§ 13. Fastställande av medlemsavgiftens storlek 
Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgiften med 50 SEK för enskild medlem och 

100 SEK för familj. 

Årsmötet beslutar att medlemsavgiften för 2020 är oförändrat som tidigare. 

  



 
 

§ 14. Övriga frågor 

Som övriga frågor togs en fråga gällande dokument inför årsmötet upp. Handlingar 

till årsmötet önskas som utskrift, i synnerhet dagordningen. Styrelsen tackar för 

önskemålet och för detta till handlingarna.  

 

§ 15. Avtackningar 

Styrelsen tackar den avgående valberedningen Rolf Larsson och Jörgen Bergström 

för ett mycket väl genomfört arbete.  

Jan-Erik Malm och Christina Hildingsson avtackas som revisorer också med betoning 

på gott arbete.  

§ 16. Avslutande av årsmötet 
Styrelsens Vice Ordförande Klas Åkerskog tackar årsmötets deltagare för visat intresse. 

Tackar också årsmötets ordförande Staffan Aspegren och mötets sekreterare Anna 

Stavréus med var sin ståtlig blombukett.  

Därefter förklaras 2020 års årsmöte avslutat. 

 

UngdomsLudde och Luddepriset 

Teater i Huskvarnas allra första ”UngdomLudde” pris tilldelas Edith Rostedt, Huskvarna.  

Vi startade kvällen med att tilldela priset till Edith. Priset består av en hoodie med ett budskap från 

Föreningen Teater i Huskvarna och ett diplom med styrelsens motiveringar och en lektion i ämnet 

musikalartist. Edith framförde en mycket vacker sång och det märks att hon redan nu gör succé med sin  

vackra sångröst.  

 
Årets ”Luddepris” tilldelas Johan Ericsson, Smeden i Huskvarna. 

Priset består av en statyett föreställande ”Ludde”, ett diplom med styrelsens motiveringar och en  

summa om 5000 SEK. Johan tackade, berättade om sitt arbete inom Smedens viktiga verksamhet och 

påtalade vikten med samarbetet mellan Smeden och Föreningen Teater i Huskvarna.   

 

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. 

 

Kvällen avslutas med förtäring och gemenskap i Restaurang Stockmakaren. Popupföreställning med Hanna Schön, 

skådespelare och Kerstin Jansson, piano från SPIRA underhöll med den fina novellen ”Det kan väl aldrig vara för 

sent för en promenad?” av Lina Ekdahl. Även Spiras försäljningschef Jörgen Asklid var med och förgyllde kvällen 

tillsammans med sina kollegor.  

 

Anna Stavréus    Staffan Aspegren 

Mötessekreterare     Mötesordförande 

 

 

Ingvor Härelind   Tommy Andersson  

Justerare    Justerare 


