GÖTEBORG

Wagner-Sällskapet i Göteborg
Årsmötesprotokoll 2016
Tidpunkt:
Plats:
Närvarande:
§1

2016-02-14 kl. 15.00 – 16.00
Sveagatan 29
23 medlemmar

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 den 13 januari med e-post.
Årsmötet godkände att utskicket av kallelsen hade skett enligt stadgarna.

§3

Val av två justeringsmän
Eva Cromvik och Gerd Gyllenhammar 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
Verksamhetsberättelsen för 2015 lästes upp av Lennart Röök och därefter redovisades
Sällskapets räkenskaper 2015. Årets vinst blev 7225 kr.
Årsmötet godkände årsberättelsen.

§7

Revisionsberättelse
Lennart Röök läste upp revisionsberättelsen pga. att revisorn inte kunde närvara. I
revisionsberättelse godkände revisorn räkenskaperna för 2015 och föreslog ansvarsfrihet för
styrelsen.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

§9

Fastställande av Sällskapets medlemsavgifter för år 2017
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 150 kr per år.
Mötet godkände styrelsens förslag att behålla avgiften för år 2017.
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§10 Val av ordförande
Lennart Röök omvaldes till ordförande för 3 år t.o.m. år 2018.
Mötet godkände valberedningens förslag.

§11 Val av kassör för 2 år
Valberedningens förslag till kassör:
 Lars Larsson valdes som kassör för 2 år.
Mötet godkände valberedningens förslag.

§12 Val av Styrelseledamöter
Valberedningens förslag är val av:
 Annika Lidvall omval för 2 år.
 Lillemor Madeyski 1 år kvar.
 Jan Holzhausen 1 år kvar.
Mötet godkände valberedningens förslag.

§13 Val av styrelsesuppleanter
Valberedningens förslag är:
 Tord Gyllenhammar omval för 1 år.
 Inga Ryberg omval för 1 år.
Mötet godkände valberedningens förslag.

§14 Val av revisor och suppleant
Valberedningens förslag är:
 Holger Mattson nyvald för 3 år.
 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.

§16 Val av valberedning avseende Styrelsen för 3 år
Årsmötet valde:
 Elisabeth Åkerström
 Ann-Christin Ericson
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§17 Valberedning avseende Stipendiekommitté för 3 år
Årsmötet valde:
 Lennart Röök
 Anders Brännström

§18 Övriga frågor
Verksamhetsplan 2016:
 Välgörenhetskonsert genomfördes lördagen den 23 januari 2016, kl. 17.00 - Vår
hedersmedlem Helena Döse och förra årets Bayreuth-Stipendiat Mikael Onelius gör
en välgörenhetskonsert i Ljungs Kyrka kl. 17.00 (Ljungskile) Det blir efterfest med
mat tillsammans med artisterna i Ucklum.
 Efter dagens årsmöte kl. 16.00 följer en FILMKVÄLL i f.d. Svea Biografen,
Sveagatan 29. Det är det första avsnittet av tre ur filmatiseringen av Richard
Wagners liv med Richard Burton i huvudrollen. Filmen är nästan 8 timmar lång
vilket gör att vi delar upp den på tre tillfällen. Följande delar av filmen visas den
- 21 feb 15.00 Filmkväll i f.d. Svea Biografen
- 28 feb 15.00 Filmkväll i f.d. Svea Biografen
 Parsifal på Kungliga Operan i Stockholm - Wagner-Sällskapet i Göteborg har
reserverat biljetter till Parsifal i Stockholm lördagen den 5 mars 2016 kl. 15.00.
 "Lohengrin" i Köpenhamn - Wagner-Sällskapet i Göteborg har reserverat biljetter
till "Lohengrin" söndagen den 13 mars 2016 kl. 15.00 på Kungliga Operan i
Köpenhamn.
 Den 15 mars kommer Göran Gademan att föreläsa om ”Wagner och Verdi”. Han
utgår från sin bok ”Operahistoria”. Samling i personalingången på GöteborgsOperan
kl. 18.00
 Richard Wagners födelsefest (203-årsdag) i St. Jakobs Kyrka 20 maj 2016 kl.
18.30. Årets stipendiat Tanja Soininen underhåller. Överskottet doneras till
Sällskapets Bayreuthstipendium. Efter konserten kommer det att serveras en buffé.
 Nibelungens Ring på Kungliga Operan i Stockholm i maj 2017. Wagnersällskapet
i Göteborg och GöteborgsOperans vänner har gemensamt reserverat 40 biljetter till
andra och sista omgången den 24-29 maj 2017. Sista anmälningsdagen är 20 februari
2016.
 Studiecirkel hösten 2016 – Jan Holzhausen samlar in förslag på ämnen från
medlemmarna. Mail skickas till jan.holzhausen@bredband.net eller wsg@wsg.se
 Föredrag hösten 2016 – Göran Gademan tillfrågas om han kan hålla föredrag i
september om Birgit Nilsson.
 5 - 10 juli 2016, Nibelungens Ring, framförs som ”Concert Staging” på Sage,
Gateshead, England
 Program of the Tyrolean Festival Erl, Österrike
 Das Rheingold, 2016-07-14
 Die Walküre, 2016-07-15
 Siegfried, 2016-07-16
 Götterdämmerung, 2016-07-17
 Den 16 oktober blir det sångtävlingen. Segraren vinner Bayreuth-stipendiet och
därmed en resa till Bayreuth 2017.
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Hedermedlem:
 Operasångerskan Annalena Person valdes av årsmötet till hedersmedlem i Sällskapet.
Annalena kommer att uppmärksammas i samband med Richard Wagners
födelsefirande i St. Jakobs Kyrka den 20 maj.

§19 Mötets avslutande
Lennart Röök tackade och avslutade årsmötet.
Efter årsmötet startade första delen av filmen om Richard Wagners liv med Richard Burton.
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