
Protokoll fört vid   årsmöte med Norrbykören
Sammanträdets art:            Årsmöte beträffande verksamhetsåret 2021

Sammanträdesdatum:        2022-02-28

Tid:                                          Kl. 19.00 -20.00

Plats:                                       Västerträffen V. Frölunda

Närvarande:                           20 medlemmar i Norrbykören

1 Mötets öppnande

Solvie Herstad-Svärd öppnade mötet

2 Val av mötesordförande

Solvie Herstad Svärd valdes till ordförande

3 Val av mötessekreterare

Siv Svensson valdes till 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 och budgetförslag
hade innan mötet skickats ut till körens medlemmar via e-mail.

6 Val av protokolljusterare och rösträknare

Maja Brunander och Karin Lindberg valdes till justerare och rösträknare.

7 Resultaträkning, balansräkning samt styrelsens verksamhetsberättelse för 2021

Bengt Carlsson redogjorde för 2021 års resultaträkning och balansräkning.

År 2020 gick kören med vinst. Men på grund av pandemin och att några medlemmar
slutat resulterade 2021 med ett underskott på 12 248kr. Kören fick inga 



engagemang eller något bidrag från Sensus. Norrbykören hade vid årets slut ett eget
kapital på 38 105 kr.

Styrelsens verksamhetsberättelse som kören fått via mail godkändes av mötet.

Revisor Ann-Marie Ferneborg Larsson meddelade att revisorerna godkände 
räkenskaperna.

8 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

9 Budget för 2022 samt beslut om medlemsavgifter

Kören gick 2021 med förlust och har dessutom fått en hyreshöjning. För att slippa ta 
av vårt kapital röstade kören för en höjning av medlemsavgiften. Avgiften blir nu 
1750 kr per termin och halv avgift för passiva.

10 Val av dirigent

Ulrik Marksten valdes till körens dirigent

11 Val av styrelseledamöter

Ordförande 2 år        Solvie Herstad Svärd   omval

Sekreterare 2 år        Ann Marie Eriksson    nyval

Övrig ledamot 1 år   Elisabeth Sandström omval

12 Val av revisor och revisorssuppleant

Revisor 2 år          Anita Wipenmyr omval

Revisor 1 år           Sven Ahlinder

13 Val av valberedning

Anders Edholm omvaldes ytterligare ett år

Eva Bolander omvaldes ytterligare ett år



14 Övriga frågor

Ann-Marie Ferneborg Larsson lämnar kören efter 27 år som körmedlem.

Hon avtackades av oss alla med en blomsterkorg.

15 Mötet avslutas

Solvie Herstad Svärd tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Siv Svensson

Årsmötets sekreterare

Justeras:

Solvie Herstad Svärd

Årsmötets ordförande

Maja Brunander                                                                 Karin Lindberg

Justerare                                                                              Justerare


