GÖTEBORG

Wagner-Sällskapet i Göteborg
Årsmötesprotokoll 2017
Tidpunkt:
Plats:
Närvarande:

2017-03-05 kl. 15.00 – 16.00
Hotell Eggers
23 medlemmar

§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades av sällskapets ordförande Lennart Röök, som hälsade alla välkomna.

§2

Fråga om kallelse till mötet enligt stadgarna
Kallelsen till årsmötet med dagordning skickades ut till samtliga medlemmar via
e-post den 16 februari vilket är mer än 14 dagar innan mötet.
Årsmötet godkände att utskicket av kallelsen hade skett enligt stadgarna.

§3

Val av två justeringsmän
Christer Forss och Eva Cromvik valdes till justeringsmän.

§4

Val av ordförande och sekreterare
Lennart Röök valdes till ordförande och Lillemor Madeyski till sekreterare för mötet.

§5

Fastställande av dagordningen för mötet
Dagordningen fastställdes utan anmärkning.

§6

Styrelsens Årsberättelse
Räkenskaperna och verksamhetsberättelsen för 2016 delades ut innan mötet.
Verksamhetsberättelsen hade också skickats ut till samtliga medlemmar i samband
med kallelsen. Kassören Lars Larsson gick igenom och gjorde några kommentarer på
räkenskaperna för 2016. Årets vinst blev 6 138 kr.
Årsmötet godkände styrelsens årsberättelse.

§7

Revisionsberättelse
Holger Mattsson Sällskapets revisor läste upp revisionsberättelsen. Revisorn
godkände räkenskaperna för 2016 och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2016.
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§9

Fastställande av Sällskapets medlemsavgifter för år 2018
Styrelsen föreslog att behålla medlemsavgiften med 250 kr per medlem och år, varav
50 kr avsätts direkt till sångtävlingens Bayreuth-stipendium.
Familjemedlem på samma adress betalar 200 kr per år.
Mötet godkände styrelsens förslag att behålla avgiften för år 2018.

§10 Val av ordförande
Lennart Röök, ordförande har 2 år kvar.
Inget val
§11 Val av kassör för 2 år
Lars Larsson har 1 år kvar som kassör.
Inget val.
§12 Val av Styrelseledamöter
 Annika Lidvall har 1 år kvar inget val.
Valberedningens förslag på val:
 Lillemor Madeyski omval på 2 år.
 Jan Holzhausen omval på 2 år
Mötet godkände valberedningens förslag.
§13 Val av styrelsesuppleanter
Valberedningens förslag är:
 Thore Berntsson nyval för 1 år.
 Inga Ryberg omval för 1 år.
Mötet godkände valberedningens förslag.
§14 Val av revisor och suppleant
 Holger Mattson har 2 år kvar. Inget val
Valberedningens förslag är:
 Suppleant: Eva Norling omval för 1 år
Mötet godkände valberedningens förslag.
§15 Val av Stipendiekommitté för 1 år
Valberedningens förslag till omval till Stipendiekommittén är:
 Anna-Lena Persson, operasångerska, omval
 Göran Gademan, GöteborgsOperan, omval
 Dietrich E. Gross, artistagent, omval
 Maximillian Schattauer, artistagent, nyval
Mötet godkände valberedningens förslag.
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§16 Val av valberedning avseende Styrelsen för 3 år
 Elisabeth Åkerström har 2 år kvar inget val.
 Ann-Christin Ericson har 2 år kvar inget val.
§17 Valberedning avseende Stipendiekommitté för 3 år
 Lennart Röök har 2 år kvar inget val.
 Anders Brännström har 2 år kvar inget val.
§18 Övriga frågor
Verksamhetsplan 2017:
 Wagnerkneipe genomfördes torsdagen den 26 januari 2017, kl. 18.30.
Vår medlem Thore Berntsson kåserade om ”Festspelen i Bayreuth Förr och
Nu”. Efter detta serverades tyskt öl, wurst och tilltugg.
 Konsert i Annedalskyrkan den 21 februari. Vår stipendiat Karin Fjellander
sjung bland annat Wagner.
 Årsmöte den 5 mars kl. 15.00. Efter mötet blir det filmkväll där Richard
Wagners ”Das Liebesverbot” visas.
 Richard Wagners födelsefest (204-årsdag) i St. Jakobs Kyrka 20 maj 2017
kl. 17.30. Årets stipendiat Karin Fjellander underhåller. Överskottet doneras
till Sällskapets Bayreuthstipendium. Efter konserten kommer det att serveras
en buffé.
 Nibelungens Ring på Kungliga Operan i Stockholm i 24-29 maj 2017.
Wagnersällskapet i Göteborg och GöteborgsOperans vänner har gemensamt
reserverat 40 biljetter. Biljetterna är slutsålda.
Jan Langre åtar sig att boka restaurang den 28 maj och Sällskapet skickar ut
förfrågan via mail med förfrågan om vilka som vill delta i restaurangbesöket
för oss från Göteborg. Lennart Röök åtar sig att fråga Sällskapet i Stockholm
om gemensamma aktiviteter under veckan. Vår medlem Ove Carlén
informerade att Sällskapet i Stockholm har en föreläsning om Ringen av Lars
Sjöberg 13 maj. Vi undersöker om denna föreläsning är öppen för icke
medlemmar.
 Studiecirkel hösten 2017 – Jan Holzhausen arbetar fram ett program där vi
skall fördjupa oss i Nibelungens Ring. Dessa fyra operor kommer att uppföras
på GöteborgsOperan 2018 tom 2021.
Lars Lönnroth, professor emeritus, Litteraturvetenskap har tackat ja till att
föreläsa den 12 september. Lars bok i ämnet hur de fornnordiska sagorna har
används av olika konstnärer kommer att presenteras på Bokmässan den 19
september. Avsikten är att även bjuda in GöteborgsOperans vänner och övriga
föreningar som är intresserade. Folkuniversitetet stöttar detta projekt.
 Under hösten återkommer Sällskapet med förslag på gemensamma resor.
Ove Carlén föreslog Östersjökarnevalen.
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 Årets sångtävling blir den 15 oktober 2017 i Norges Hus. Segraren vinner
Bayreuth-stipendiet och därmed en resa till Bayreuth 2018.
 Utlottning av Bayreuthbiljetter blir i början av december 2017
§19 Mötets avslutande
Lennart Röök tackade och avslutade årsmötet.
Efter årsmötet visades Richard Wagners ”Das Liebesverbot”.
Wagner-Sällskapet i Göteborg
2017-03-05
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