Norrbykören

Protokoll

Sammanträdets art:

Årsmöte beträffande verksamhetsåret 2020

Sammanträdesdatum:

2021-08-16

Tid:

KL 18:30 – 19:30

Plats:

Västerträffen, Östra Skärvallsgatan 1, V. Frölunda

Närvarande

18 medlemmar i Norrbykören + Elisabeth och Sverker

§1

Mötets öppnande
Siv Svensson öppnade mötet.

§ 52

Val av mötesordförande
Siv Svensson valdes till mötets ordförande.

§3

Val av mötessekreterare
Lennart Bengtsson 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, bokslut, budgetförslag hade innan mötet
skickats ut till körens medlemmar via e-mail.

§6

Val av protokolljusterare och rösträknare
Eva Bolander och Hans Persson valdes till justerare och rösträknare.

.
§7

Bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse för 2020.
Bengt Carlsson redogjorde för 2020 års resultaträkning och balansräkning.
Verksamheten under 2020 resulterade i ett överskott på 9 622 kr. Vid årets slut
var körens likvida medel och eget kapital 50 354 kr.
Siv Svensson läste upp verksamhetsberättelsen, som godkändes av mötet.
Norrbykören hade vid årets slut 26 ordinarie medlemmar och en
hedersmedlem.
Revisor Ann-Marie Ferneborg Larsson meddelade att revisorerna godkänner
räkenskaperna.

§8

Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

§9

Budget för 2021 samt beslut om medlemsavgifter
Bengt Carlsson presenterade budgetförslaget för 2021.
Förslaget grundar sig på 23 körmedlemmar.
Terminsavgiften på 1500 kr för aktiv och 750 för passiv medlem är oförändrad.
Budgetförslaget innebär ett underskott på 29 900 kr för verksamhetsåret 2021.
Mötet godkände budgetförslaget.

§10

Val av dirigent
Mötet valde Ulrik Marksten till dirigent för 2021
.
Val av styrelseledamöter; ordförande, vice ordförande, kassör, övrig ledamot
Under verksamhetsåret 2020 har ordförandeposten varit vakant.

§11

Ordförande ett år
Vice ordförande två år
Kassör två år
Övrig ledamot ett år

Solvie Herstad Svärd
Siv Svensson
Bengt Carlsson
Elisabeth Sandström

nyval
omval
omval
nyval

Kvarvarande ledamot, vald 2020, att verka under 2021
Lennart Bengtsson sekreterare
Den valda styrelsen består nu av 5 ledamöter och är därmed fulltalig
§12

Val av revisor och revisorssuppleant
Revisor två år
Ann-Marie Ferneborg Larsson omval
Kvarvarande revisor ett år Anita Wipenmyr
Ingen revisorsuppleant valdes.

§13

Val av valberedning
Anders Edholm omvaldes ytterligare ett år
Eva Bolander omvaldes ytterligare ett år

§14

Övriga frågor
För att Norrbykören skall kunna fortsätta utvecklas behövs det att nya medlemmar
och utvecklande och roliga framträdanden. Förutom att komma igång med rösterna
och sjunga ihop oss är Norrbykörens viktigaste uppgifter framöver att rekrytera och
välja in fler korister samt boka konserttillfällen. Varje ny korist förhöjer sången och
stärker kassan.

Tre arbetsgrupper har bildats med uppgiften att värva korister, hitta konserttillfällen
och bedriva PR för kören på allehanda sätt. Tanken är att samtliga körmedlemmar skall
delta i någon arbetsgrupp undantaget de som redan är aktiva i styrelsen, musikrådet
eller har annan uppgift i kören. Varje arbetsgrupp utser en sammankallande som
rapporterar till styrelsen. Dessa arbetsgrupper är berättigade till viss ersättning av
Sensus vilket stärker kassan något.
Intresse finns bland koristerna för att genomföra en julkonsert. Förutsättningen är
dock att kören efter coviduppehållet har nått en acceptabel sångnivå, vilket bedöms
av dirigenten.
Elisabeth Porseland avtackades efter att ha varit medlem i kören i 29 år varav många
år som ordförande och valdes därför till hedersordförande.
Sverker Liljerot avtackades efter att ha varit medlem i 30 år med många praktiska
uppgifter i kören och valdes därför till hedersmedlem.
§16

Mötet avslutas
Siv Svensson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Elisabeth Porseland bjöd därefter på en mycket läcker och riklig smörgåstårta.

Vid protokollet:
Lennart Bengtsson
Årsmötets sekreterare

Justeras
Siv Svensson
Årsmötets ordförande

Eva Bolander
Justerare

Hans Persson
Justerare

