
 
GÖ TEBORG  

 

 1 / 4 10-04-13 

Wagner-Sällskapet i Göteborg 

Årsmötesprotokoll 2010 

  
Tidpunkt:   2010-04-06 kl 17.30 
Plats:   GöteborgsOperan 
Närvarande:  Se bifogad deltagarlista 

 
 
§1 Mötets öppnande Mötet öppnades av sällskapets ordförande 

Lennart Röök som informerade om 
bakgrunden till bildandet och vilka mål som 
sällskapet har med hänvisning till stadgarna § 
1. Sprida kännedom om Richard Wagners liv 
och verk och att arbeta för fördjupade studier 
av denna tonsättare samt att organisera 
sällskapligt umgänge i denna anda. 

  
§2 Fråga om kallelse Kallelsen till årsmötet skickades ut med mail 

och post den 17/3.  
Enligt stadgarna § 7. Sällskapets årsmöte 
skall hållas före april månads utgång. Kallelse 
till årsmötet skall, för att anses vara gjord i 
behörig tid, skickas till medlemmarna senast 
två veckor före årsmötet.  
Årsmötet godkände att utskicket av kallelsen 
har skett enligt stadgarna.  

 
§3 Val av två  

         justeringsmän Ann Swedberg och Sune Eliasson valdes till 
justeringsmän. 

 
§4 Val av ordförande  

            och sekreterare Lennart Röök valdes till ordförande, Therese 
Röök till sekreterare. 

 
§5 Dagordning Dagordningen fastställdes utan anmärkning. 
 
§6 Styrelsens  
     årsberättelse Verksamhetsberättelsen lästes upp av 

ordföranden och godkändes av mötet. 
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§7 Revisionsberättelse Revisorn Ivan Öfverholm konstaterade att det 
var ett mycket enkelt uppdrag att revidera 
Sällskapets ekonomi. Under året 2009 har 
sällskapet inte haft några ekonomiska 
transaktioner och revisorn kunde därför 
rekommendera årsmötet att ge ansvarsfrihet 
för 2009.  

  
§8 Ansvarsfrihet Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2009.  

 
§9 Avgifter Medlemsavgiften beslutades att bibehållas till 

200 kr per medlem och år. Familjemedlem på 
samma adress betalar100 kr per år.  
Lennart Röök informerade att det kommer att 
bli möjligt att frivilligt skänka pengar till 
Sällskapets stipendiefond. 

 
§10 Val av ordförande 

    för 3 år Lennart Röök valdes till ordförande för 3 år. 
 

§11 Val av kassör  
           för 2 år Holger Mattsson valdes till kassör för 2 år. 

 
§12 Val av Styrelse- 

              ledamöter för 2 år  Anette Mattsson och Therese Röök valdes att 
ingå i styrelsen för 2 år. 

 
§13 Val av styrelse- 
        suppleant Jerker Nilson valdes till suppleant i styrelsen. 

 Enligt stadgarna § 6. Styrelsen består av fyra 
upp till max sex ledamöter samt vid behov 
upp till två suppleanter 

 
§14 Val av revisor  

           för 3 år  Till revisor valdes Ivan Öfverholm. 
 

§15 Val av Stipendie- 
           kommittén för 1 år  Årsmötet överlät till styrelsen att tillsammans 

med valberedningen enligt § 17 utnämna en 
stipendiekommitté under 2010. 
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§16 Val av valberedning  
          avseende Styrelsen Anders Brännström (sammankallande), Annika 

Lidvall och Richard Norling valdes till 
valberedning av sällskapets styrelse. 

 
§ 17 Val av valberedning  

     avseende Stipendie- 
     kommitté Anders Brännström (sammankallande), 

Richard Norling och Lennart Röök valdes till 
valberedning av stipendiekommittén. 

 
 §18 Övriga frågor  

• Göran Gademan föreslogs bli hedersmedlem 
i Sällskapet. Årsmötet utsåg enhälligt Göran 
Gademan till hedersmedlem. 

• Styrelsen har beslutat att skicka en 
stipendiat till Bayreuth 2011. Därför avsätts 
25% av medlemsavgiften till en 
stipendiefond. Styrelsen kommer att arbeta 
aktivt för att få in pengar till denna fond. 
Årsmötet gav styrelsen uppdraget att 
arbeta för att få pengar till stipendiefonden. 

• Styrelsen väntar på besked från Richard 
Wagner International om regelverket för 
Bayreuthstipendier.  

• Nästa medlemsmöte planeras till den 10 
oktober när Bio Roy, Göteborg sänder 
Rhenguldet från Metropolitan. Styrelsen fick 
i uppdrag att reservera platser till 
medlemmarna denna dag på Bio Roy. 

• Styrelsen tog på sig att via mail skicka ut 
information om wagnerföreställningar samt 
annan intressant information. 

• Fråga ställdes om Sällskapet kommer att ha 
en webbsida. Styrelsen undersöker denna 
fråga till nästa medlemsmöte. 

• Det diskuterades öppet hur Sällskapets 
sammankomster kunde berika 
medlemmarna och bli trivsamma. Bland 
önskemål fanns information från t.ex. Göran 
Gademan och kända Operasångare. Sång 
och musik kan det bli i samband med 
stipendiaternas uppsjungning. Alla 
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medlemmar får gärna bidra med förslag till 
programpunkter. 

• Ann Swedberg, representant för föreningen 
GöteborgsOperans Vänner, tyckte att våra 
två föreningar kan samordna en del 
aktiviteter. Årsmötet var helt överens om 
detta. 

• Lennart Röök informerade om att styrelsen 
har skickat förfrågan till Bayreuther 
Festspiele om att få rätt att köpa ett antal 
biljetter till föreställningarna. Sällskapet 
kommer i så fall att lotta ut rätten att köpa 
dessa biljetter till sina medlemmar.  

 
§19 Mötes avslutande Lennart Röök tackade för visat intresse och 

avslutade mötet som följdes av mingel med 
tysk sekt och tilltugg. Ett lotteri såldes där 
överskottet gick till Sällskapets stipendiefond. 

 Därefter fick vi lyssna till Göran Gademans 
introduktion av Mästersångarna. Det var en 
mycket uppskattad programpunkt. Lennart 
Röök delade ut ett diplom till Göran Gademan 
och utnämnde honom till hedersmedlem i 
Wagner-Sällskapet i Göteborg. 

 

 


