GÖ TE B O R G

Wagner-Sällskapet i Göteborg
Årsmötesprotokoll 2011

Tidpunkt:
Plats:
Närvarande:

2011-03-14 kl 17.30
Norska Sjömanskyrkan, Göteborg
34 medlemmar och 9 gäster

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av sällskapets ordförande
Lennart Röök som hälsade alla välkomna och
hoppades att vi alla skulle få en trevlig kväll
tillsammans.

§2 Fråga om kallelse

Kallelsen till årsmötet med dagordning
skickades senast ut den 28 februari med mail
och med post till de medlemmar som ej har
någon e-postadress. Första gången skickades
inbjudan via mail den 8 februari och samtidigt
fanns inbjudan på vår hemsida.
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

§4 Val av ordförande
och sekreterare

§5 Dagordning
§6 Styrelsens
årsberättelse

Holger Mattsson och Lennart Åkerström valdes
till justeringsmän.

Lennart Röök valdes till ordförande och
Therese Röök till sekreterare för mötet.
Dagordningen fastställdes utan anmärkning.

Verksamhetsberättelsen för 2010 lästes upp
av sekreteraren och godkändes av mötet.
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§7 Revisionsberättelse

Revisorn Ivan Öfverholm läste upp
revisionsberättelsen och rekommenderade
årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för år
2010.

§8 Ansvarsfrihet

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2010.

§9 Avgifter

Medlemsavgiften föreslogs vara oförändrad,
d.v.s. 200 kr per medlem och år.
Familjemedlem på samma adress betalar 100
kr per år. Sällskapet gjorde ett överskott förra
året på ca 17 000 SEK bl.a. på grund av
överskott från arrangemanget på Bio Roy.
Detta innebär att vi kan börja bygga upp vår
stipendiefond.
Lennart Röök informerade om att det kommer
att bli möjligt att frivilligt skänka pengar till
Sällskapets stipendiefond. En medlem frågade
vilka tillgångar vi hade på banken vid
årsskiftet. Lennart Röök informerade om att
det fanns 15 578 kr på ett konto och på
stipendiekontot fanns vid årsskiftet 2 125 kr.
Avsättning till stipendiefonden kommer att
göras under året. Mötet godkände styrelsens
förslag på att behålla oförändrad årsavgift.

§10 Val av ordförande
för 3 år

§11 Val av kassör
för 2 år

§12 Val av Styrelseledamöter för 2 år

Lennart Röök är vald till ordförande till år
2013.

Holger Mattsson har av personliga skäl önskat
stiga åt sidan från sitt uppdrag.
Valberedningens förslag är Therese Röök.
Fyllnadsval på 1 år.
Mötet godkände Therese Röök som kassör.

Anette Mattsson har liksom sin make av
personliga skäl önskat stiga åt sidan från
styrelsearbetet.
Valberednings förslag är:
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Annika Lidvall fyllnadsval för 1 år (är aktiv i
föreningen Klassisk sång i Kungälv).
Paulina Helgesson nyval 2 år (kulturskribent
på Sv Dagbladet)
Anders Brännström nyval 2 år (känd
företagsledare i Göteborg)
Mötet godkände valberedningens förslag.
§13 Val av styrelsesuppleant

§14 Val av revisor
för 3 år
§15 Val av Stipendiekommitté för 1 år

§16 Val av valberedning
avseende Styrelsen

§ 17 Val av valberedning
avseende Stipendiekommitté

Valberedningens förslag är:
Omval av Jerker Nilson och nyval Staffan
Truvé. Mötet godkände förslaget.

Ivan Öfverholm är vald till 2013

Vid förra årets årsmöte fick styrelsen i
uppdrag att tillsammans med valberedningen
utse en stipendiekommitté under 2010. Under
våren 2010 fick valberedningen ihop fyra väl
meriterade personer. I Stipendiekommitten
ingår alltid Sällskapets ordförande.
Valberedningens förslag är omval av följande:
Lise-Lotte Axelsson, GöteborgsOperan
MariAnn Häggander, Hovsångerska
Dietrich E. Gross, Operasångare/artistagent
Therese Röök, medlemsrepresentant
Ordförande ingår enligt stadgarna.
Mötet godkände förslaget.

Valberedningens förslag är: Richard Norling
(sammankallande) som är vald till 2013.
Ann Swedberg och Elisabeth Åkerström
fyllnadsval på 2 år. Mötet godkände
valberedningens förslag.

Denna valberedning är vald till 2013 och
består av:
Anders Brännström (sammankallande),
Richard Norling och Lennart Röök.
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§18 Övriga frågor
1. Ordföranden informerade om följande:
• Vi är idag 81 medlemmar vilken är en kraftig ökning
sedan årsskiftet då vi var 61 stycken.
• Del av förra årets överskott kommer att placeras i
vår stipendiefond. Vi har sökt pengar i olika stiftelser
men har inte fått några pengar ännu. Vi antar att
detta kan bero på att vi är ett nystartat Sällskap och
inte tillräckligt kända ännu. Vi arbetar vidare med
detta.
• Lennart informerade om att Sällskapet inte fick några
biljetter till Festspelen i Bayreuth i år. Vi tror att
detta hänger ihop med att vi inte skickar några
stipendiater 2011.
• Våra närmaste aktiviteter i år är att vi skall se
Valkyrian på Bio Roy söndagen den 15 maj med
introduktion av vår hedersmedlem Göran Gademan.
• Till hösten planerar vi att få bjuda in till uppsjungning
av eventuella stipendiater.
• Hemsidan kommer snart att få en uppfräschning med
bl.a. gästbok.
• Vi vill att medlemmarna skickar mail till vår hemsida
och kommer med förslag på aktiviteter.
• Vi har börjat planera för jubileumsåret 2013 (200 år
sedan R W föddes). Vi väntar naturligtvis med
spänning på vad GöteborgsOperan kommer att göra
för att hedra RW. Vi har tagit vissa kontakter och har
börjat planera lite men medlemmarna får gärna
komma med idéer.
2. Sven Lenninger var gäst på mötet och presenterade
sitt arbete, vilket har bestått i att översätta Richard
Wagners mest spelade operor, 10 st inalles. Man kan
köpa dessa böcker via Adlibris eller på Sven
Lenningers hemsida http://forlag.lenninger.se
3. En medlem föreslog att vi skulle ta initiativ till ett
samarbete mellan Oslos och Köpenhamns
Wagnerföreningar. Vidare informerade en medlem
om att biljetter till Bayreuth fanns hos italienska
operaföreningen.
4. Fråga om Detlev Eisinger kommer tillbaka och gästar
oss. Sällskapet skall undersöka om det finns andra
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pianister som spelar Wagner-transkriptioner/gör
introduktioner.
5. Förslag från en medlem att Sällskapet skall ta fram
pins/broscher med Sällskapets/Wagnerförbundets
logotyp som skulle kunna säljas till förmån för
stipendiefonden. Man skulle kunna tänka sig att ta
fram en variant i silver och en i guld. Styrelsen
kommer att arbeta vidare med förslaget.

§19 Mötets avslutande
Lennart Röök tackade för visat intresse och mötet
avslutades med mingel med bubbel innan
underhållningen tog sin början. Därefter åt de
närvarande en italiensk buffé.
Sällskapet fick ett mycket tråkigt besked två dagar
före årsmötet. Åke Zetterström, som skulle sjunga
för oss efter mötet, hade blivit sjuk och var tvungen
att ställa in sin planerade konsert. Sällskapet hade
istället lyckats få dit duon ”T 4 Two” som ersättare.
Denna duo består av Tord Oskarsson och Therese
Röök som underhåller med klassisk sång och teater.
För att anpassa sig till kvällens tema hade de
snabbrepeterat in ett kort stycke ur Rhenguldet. De
passade också på att göra reklam för sin nyskrivna
kyrkoopera som kommer att spelas i Tyska kyrkan i
Göteborg på kvällen den 4 december.
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