
Protokoll vid årsmöte Norsjö Musik och Teaterförening  

11 mars 2020 kl 18.00-20.15  Pingstkyrkan i Norsjö 

70 medlemmar deltog vid årsmötet som startade kl 18.00 med att medlemmarna bjöds på 

en god soppa med bröd i Cafeterian.  Linda Marklund från Burträsk berättar om ”Väsen vid 

vackra Vindelälven”. Gunilla Holm berättar om vårens föreställningar för teaterföreningen. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Gunilla Holm öppnar årsmötet kl 19.30. 

 

§ 2 Val av mötesfunktionärer samt justerare 

Årsmötet beslutar 

Att välja till mötesordförande Mattias Degerman, mötessekreterare Lars Israelsson 

Att som justerare väljs Bo Ivar Almgren och Göran Hedman 

 

§ 3 Årsmötets behöriga utlysande 

Gunilla Holm informerar att årsmötets utlysande har gjorts till medlemmar samt med 

affischer i god tid före enligt föreningens stadgar för utlysande av årsmöte. 

Årsmötet beslutar 

Att årsmötets utlysande har gjorts enligt föreningens stadgar 

 

§ 4  Fastställande av röstlängd 

Årsmötets beslutar 

Att godkänna den röstlängd som upprättats för medlemmar i teaterföreningen 

 

§ 5 Fastställande av dagordning 

Årsmötet beslutar 

Att fastställa dagordningen 

 

 



§ 6 Fastställande av stadgar för lokal riksteaterförening 

Gunilla Holm informerar om att Riksteatern har antagit nya stadgar för en lokal 

teaterförening om bl a upplösning av en lokal teaterförening samt information om 

fördelning av medlemsavgifterna. 

Årsmötet beslutar 

Att  godkänna informationen 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Mötesordförande läser upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen. Mötesdeltagarna 

uppmanas att begära ordet vid ev oklarheter. Föreningens ordförande Gunilla Holm avslutar 

med att läsa upp styrelsens slutord. 

Årsmötet beslutar 

Att lägga verksamhetsberättelsen för 2019 till handlingarna 

 

§ 8 Ekonomisk rapport 

Kassör Asta Berg  informerar om kostnaderna och intäkterna för teaterföreningen, Resultat 

och balansrapport för 2019 har utdelats till mötesdeltagarna. Resultatet visar ett underskott  

på 47.241 kr. 

Årsmötet beslutar 

Att lägga resultat-, och balansrapporten för 2019 till handlingarna 

 

§ 9 Revisonsberättelse 

Revisorn Eskil Forsgren läser upp revisionsberättelsen med förslaget att resultaträkningen 

och balansräkningen fastställs samt att styrelsen och kassören beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2019. 

Årsmötet beslutar 

Att lägga revisionsberättelsen för 2019 till handlingarna 

 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutar 

Att årsredovisningen fastställs samt att styrelsen och kassören beviljas ansvarsfrihet för  

räkenskapsåret 2019. 



§ 11 Fastställande av medlemsavgift för företag och föreningar 

Ordförande Gunilla Holm redogör för medlemsavgifternas storlek för enskilda, 

familjemedlem samt ungdom. Avgifterna fastställs av Riksteatern. Teater-, och 

musikföreningen beslutar om medlemsavgifter för föreningar och företag som har varit    

200 kr. 

Årsmötet beslutar 

Att 2020 års medlemsavgift blir oförändrad dvs föreningar och företag betalar 200 kr i 

medlemsavgift och övriga enligt Riksteaterns beslut. 

§ 12 Verksamhetsplan för 2020 

Ordförande Gunilla Holm informerar om verksamhetsplanen för 2020. 

Årsmötet beslutar 

Att godkänna verksamhetsplanen för 2020 

 

§ 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i styrelsen blir 10 ordinarie ledamöter  

Årsmötet beslutar 

Att styrelsen består av 10 ordinarie ledamöter 

 

§ 14 Val av kassör för 2 år 

Årsmötet föreslår omval av Asta Berg som kassör för 2 år 

 

§ 15 Val av styrelseledamöter för 2 år  

Valberedningen föreslår sex ledamöter för 2 år. Förslagen är omval för Asta Berg,              

Ulla-Britt Andersson, Gun Lundgren, Margaretha Nilsson, Mia Larsson, Sture Lundberg 

ytterligare namnförslag lämnas av årsmötets deltagare. 

Årsmötet beslutar 

Att välja för 2 år som ledamöter ; Asta Berg, Ulla-Britt Andersson, Gun Lundgren,            

Margaretha Nilsson, Mia Larsson, Sture Lundberg  

 

 

 



§ 16 Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter för 1 år 

Valberedningen föreslår omval av Siv Nilsson och Eskil Forsgren som ordinarie revisor. 

Valberedningen föreslår omval av Sol-Britt Björk och Agneta Hägg som revisorssuppleanter. 

Årsmötet beslutar 

Att välja som ordinarie revisorer Siv Nilsson och Eskil Forsgren 

Att välja som revisorssuppleanter Sol-Britt Björk och Agneta Hägg 

§ 17 Val av valberedning för 1 år 

Under överläggningen förslås att antalet i valberedningen blir 3 personer. Anita Jacobsson, 

Ove Lindahl och Lena Persson  blir föreslagna till valberedningen. 

Årsmötet beslutar 

Att antalet ledamöter i valberedningen blir 3 personer 

Att till valberedningen väljs Anita Jacobsson, Ove Lindahl, Lena Persson 

Att som sammankallande blir Anita Jacobsson 

§ 18 Val av firmatecknare 

Årsmötet beslutar 

Att som firmatecknare välja var för sig ordförande Gunilla Holm och kassör Asta Berg 

§ 19 Övriga frågor/Ev förslag från styrelsen och medlemmarna 

a. Ivan Grundström tackar för deras arbete ordförande Gunilla Holm, kassör Asta Berg, 

och sekreterare Hans Berglund  

b. Gunilla Holm tackar mötespresidiet för deras arbete under årsmötet. Hon utdelar 

biljetter till mötespresidiet och de som vinner på möteslotteriet. 

§ 20 Mötet avslutas 

Mötesordförande Mattias Degerman avslutar årsmötet kl 20.15 

 

/ Mattias Degerman                                /Lars Israelsson 

Mötesordförande                                               Mötessekreterare 

 

 

/Bo Ivar Almgren                                                /Göran Hedman 

Justerare                                                              Justerare 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


