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Norrbykören  PROTOKOLL 

Sammanträdets art:  Årsmöte 

Sammanträdesdatum:  2019-02-11 

Tid:   Kl 19:00 – 19:45 

Plats: Västerträffen, Östra Skärvallsgatan 1,   
Västra Frölunda 

Närvarande   21 medlemmar i Norrbykören 

  

§1 Mötets öppnande 
 Siv Svensson öppnade mötet. 

§2 Val av mötesordförande 
 Siv Svensson valdes till mötets ordförande. 

§3 Val av mötessekreterare 
 Solvie Herstad Svärd valdes till mötets sekreterare. 

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

§5 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
Dagordning, verksamhetsberättelse, balans- och resultatberättelse, 
budgetförslag samt valberedningens förslag till val av styrelse hade innan mötet 
via e-mail skickats ut till körens medlemmar.  

§6 Val av protokolljusterare och rösträknare 
 Beslut: Eva Bolander och Sverker Liljeroth valdes till justerare och rösträknare. 

§7 Resultaträkning, balansräkning samt styrelsens verksamhetsberättelse 
för 2018. 
Bengt Carlsson redogjorde för 2018 års resultaträkning och balansräkning. 
Verksamheten under år 2018 resulterade i ett överskott på 14 454 kr dvs förra 
årets underskott på 15 284 kr var i stort sett återställt. Vid årets utgång har 
kören 28 913 kr i likvida medel, ett eget kapital på 24 695 kr och 4 218 kr i 
skulder. 
 
Siv Svensson föredrog verksamhetsberättelsen. Norrbykören hade vid årets 
slut 26 ordinarie medlemmar och en hedersmedlem. 
 
Ann-Marie Ferneborg Larsson meddelade att revisorerna inte hade något att 
erinra. 

Beslut: balansräkningen, resultaträkningen och verksamhetsberättelsen 
godkändes. 

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Beslut: styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2018. 
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§9 Budget för 2019 samt beslut om medlemsavgifter 
Bengt Carlsson presenterade budgetförslaget för 2019. 
Förslaget grundar sig på medlemsavgifter från 27 körmedlemmar på 1500 kr/ 
termin för aktiv respektive 750 kr för passiv medlem samt intäkter från konserter 
på 10 000 kr. 
 
Den enskilt största utgiftsposten är arvodet och sociala avgifter för körledaren. 
Denna post har justerats ned något jämfört med budget 2018 vilket speglar ett 
mer normalt verksamhetsår.  

Budgetförslaget innebär ett överskott för 2019 på 2000 kr. 
 
Beslut: föreslagen budget godkändes och medlemsavgifterna blir oförändrade, 
1500 kr per termin för aktiva och 750 kr per termin för passiva medlemmar.  

§10 Val av dirigent 
Beslut: mötet beslöt att välja Ulrik Marksten till dirigent för 2019. 

§11 Val av styrelseledamöter (kassör, vice ordförande, ordförande, 
sekreterare och ledamot) 
Under året 2018 har ordförandeposten varit vakant och Siv Svensson har som 
vice ordförande axlat den rollen. Under året har Lennart Bengtsson tillkommit 
som adjungerad medlem i styrelsen. 

Valberedningen, Anders Edholm och Anders Nilsson, var inte närvarande vid 
årsmötet men hade skickat ut valberedningens förslag innan mötet per mail till 
körens medlemmar. 

Förslaget innebar omval av kassör, vice ordförande och ledamot usf och nyval 
av ordförande och sekreterare: 

 Kassör 2 år  Bengt Carlsson 
 Vice ordförande 2 år Siv Svensson 
 Ordförande 1 år  Solvie Herstad Svärd 
 Sekreterare 1 år  Lennart Bengtsson 
 Ledamot usf 1 år  Sven Ahlinder 

Ordförande- och sekreterare-posterna väljs på ett år för att nästa år 2020 väljas 
på 2 år. 

Beslut: enligt ovan. 

§12 Val av revisor och revisorssuppleant 
Förslag: 
Omval  
Revisor 2 år  Ann-Mari Ferneborg-Larsson 
Revisorssuppleant 1 år Sverker Liljeroth 

 Anita Wipenmyr kvarstår som revisor till årsmötet 2020 dvs har ett år kvar. 
 

Beslut: enligt ovan. 
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§13 Val av valberedning 
Förslag: 
Valberedning 1 år  

 Anders Nilsson (Solvie har haft mailkontakt med Anders Nilsson efter årsmötet 
och han var villig att fortsätta delta i valberedningen) 

 
Anders Edholm (Bengt hade haft kontakt med Anders Edholm innan årsmötet 
och han  var villig att fortsätta delta i valberedningen. 
 

Beslut: enligt ovan. 

§14 Övriga frågor 
Verksamheten under året diskuterades och två synpunkter som framfördes var 
att : 

 Körresan till Filipstad var mycket lyckad och vi kunde mycket av 
repertoaren utantill. 

 Julcaféet 2018 gick mycket bra med mycket folk och bra framträdande 
av kören.  
 

§16 Mötet avslutas 
Siv Svensson tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 

Vid protokollet: 

 

  

------------------------------------------------ 
Solvie Herstad Svärd 

Årsmötets sekreterare 

 

Justeras: 

 

------------------------------------------------ 
Siv Svensson 
Årsmötets ordförande 

 

-------------------------------------------------      --------------------------------------------------- 
Eva Bolander  Sverker Liljeroth  
Justerare   Justerare 
 


