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Norrbykören PROTOKOLL

Sammanträdets art: Arsmöte

Sammanträdesdatum: 2017-02-20

Tid: Kl 19.00 - 20.30.

Plats: Västerträffen, Östra Skärvallsgatan 1,

Västra Frölunda

Närvarande 21 medlemmar i Norrbykören

§1 Mötets öppnande
Anders Nilsson öpPnade mötet.

§2 Valav mötesordförande
Anders Nilsson valdes till mötets ordfÖrande.

§3 Val av mötessekreterare
Anders Edholm valdes till mötets sekreterare.

§4 Fråga om kallelse giorts på rätt sätt
Kallelsen befanns vara gjord på rätt sätt.

§5 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
Samtliga berörda dokument hade innan mötet via e-mail skickats ut till körens

medlemmar.

§6 Val av protokolliusterare och rösträknare
Anette Mgller och Sverker Liljeroth valdes tilljusterare och rosträknare.

§7 Godkännande av balansräkning, resultaträkning och
verksamheEberättelse
Bengt Carlsson redogjorde för 2016 års balansräkning som resulterade iett
underskott på 1163 kr delvis beroende på färre aktiva i kören under året.

Anders Nilsson föredrog verksamhetsberättelsen.
Beslut: balansräkningen, resultaträkningen och verksamhetsberättelsen
godkändes.

§8 Revisorernas berättelse
Revisorernas rapport föredrogs av Ann-Marie Femeborg Larsson.

Beslut: revisorerna hade inget att erinra.

§9 Ansvarsfrihet för stYrelsen
Beslut: styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2016-

§10 Budget tör 2017 samt beslut om medlemsavgifter
Anders Nilsson meddelade att förhandlingar om hyran för Västerträffen
resulterat i att hyran för 2017 och 2018 blir 13.000 resp 16.000 kr. Då ingår

även hyran för ett evenemang per år'
Ar,rtalen för 2017 och 2018 är påskrivna. Ev uppsägning av avtalet fÖr 2018

kommer att tas upp på ett medlemsmöte i septernber.
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Bengt Carlsson presenterade budgetförslaget för 2417.
Förslaget baseras på oförändrade medlemsavgifter, vilket ger ett ulnderskott av
8000 kr.
Beslut: föreslagen budget godkändes och medlemsavgifterna blir oförändrade,
'1500 kr per termin för aktiva och 700 kr för passiva medlemmar.

§11 Val av dirigent
Beslut: mötet beslöt enhälligt att välja Ulrik Marksten till dirigent för 2017.

§12 Val av styrelseledarnöter (vice ordförande, kassör, ledamot usf samt
suppleant)
Eva Bolander redogjorde för valberedningens förslag:
Vice ordförande 2 år Siv Svensson (omval)
Kassör 2 år Bengt Carlsson (omval)

Ledamot usf 1 år Solvie Herstad-Svärd (omval)

Suppleant 1 år Karin Lindberg har avböjt omval.
Förslag att inte ersätta posten.

Beslut: enligt ovan.
Kvarstår till årsmötet 2018:
Ordförande Anders Nilsson
Sekreterare Anders Edholm

§13 Val av revisor och revisorssuppleant
Förslag:
Revisor 2 år Ann-Mari Ferneborg-Larsson (omval)

Revisorssuppleant 1 år Sverker Liljeroth (omval)
Beslut: enligt ovan.
Kvarstår till årsmötet 2418:
Revisor Anita WiPenmYr

§14 Val av valberedning
Valberedning 1 år Karin Lindberg

Catarina Fredriksson
Beslut: enligt ovan.

§15 Beslut om nya stadgar
De nya stadgarna hade tidigare antagits på medlemsmöte 2016-10-15.

Beslut: tidigare beslut att anta stadgarna bekräftades, vilket innebär att dessa

nu gäller.

§16 övriga frågor
Lennart Bengtsson föreslog att vi skall lägga in foton med text på facebook för
att göra kören mer känd.
Beslut: förslaget bifölls.

s17 Beslut om hur årsmötesprotokollet skall förvaras och göras tillgängligt
för medlemmarna
Beslutades: sekreteraren skickar ut protokollet till kören samt det scannade
protokotrlet till Stig Pettersson, som lägger in det på hemsidan åtkomligt för
körens medlemmar.
Originalet förvaras av sekreteraren.

§18 Mötet avslutas
Anders Nilsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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Anders Edholrn
Arsrnötets sekreterarc

Justeras:

Anette MUller
Justerare

Vid protokollet:


