Wagner-Sällskapet i Göteborg
Årsmötesprotokoll 2021
Tidpunkt:
Plats:
Närvarande:

2021-04-10 kl. 15.00
Teamsmöte, digitalt via länk
28 medlemmar

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av sällskapets ordförande
Thore Berntsson, som hälsade alla mycket
välkomna. Thore gick igenom
förhållningsreglerna för ett digitalt möte. Alla
som inte talar skall ha sina mikrofoner
avstängda och om man vill säga något måste
man räcka upp handen. Dessutom kommer
besluten tas i omvänd acklamation. Det vill
säga att vid val och röstning är det bara de som
är emot förslaget som räcker upp handen.

§2 Fråga om kallelse

Kallelse till detta årsmöte skickades ut 26 mars
vilket är mer än 14 dagar innan mötet enligt
stadgarna. En dagordning tillsammans med
verksamhetsberättelsen, räkenskaper och
verksamhetsplan skickades ut samtidigt i detta
mail. Inga kommentarer från årsmötet och
därför godkändes att utskicket av kallelsen har
skett enligt stadgarna.

§3 Val av två Justeringsmän
och en rösträknare
Eva Cromvik och Eva Meijerborg valdes till
justeringsmän av protokollet. Tommy Crona
valdes till rösträknare.
§4 Val av ordförande
och sekreterare

Thore Berntsson valdes till ordförande och
Lennart Röök till sekreterare för mötet.
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§5 Dagordning

§6 Styrelsens
Verksamhetsberättelse

Dagordningen som skickades ut via e-post
innehöll två felaktigheter. Lars skall inte väljas
om utan har ett år kvar i styrelsen. Liza
Södergård Eriksson var felstavat. Ingen av
årsmötet var emot dagordningen med dessa
ändringar och därmed godkändes
dagordningen.
Verksamhetsberättelsen och räkenskaperna för
2020 har skickats ut till medlemmarna.
Ordförande kommenterade
verksamhetsberättelsen kort.
• 24 jan Wagner Kneipe där Thore
Berntsson kåserade.
• 26 feb hade vi besök av Martin
Andersson, repetitör på Operan.
• 16 september hade vi årsmöte och
stipendiatkonsert. Georg Källström sjung.
• 27 oktober genomförde vi
sångartävlingen i Norges Hus.
• Föreställningen ”Siegfried” fick ställas in
och därmed våran introduktion med Klas
Liljefors.
Ordförande berättade om föreningens
verksamhetsplan för 2021:
Våren
• 16 februari: ”Vem var Wagners
Siegfried”, digitalt föredrag med
regissören Klas Liljefors, redan
genomfört
• 10 april: Digitalt årsmöte, beslutat
• 10 april: ”Hur pusslade Wagner ihop
texten till Ringen”, digitalt föredrag med
Göteborgsoperans dramaturg Göran
Gademan, beslutat
• Kring Wagners födelsedag 22 maj:
Digitalt föredrag.
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Hösten
• September: Stipendiatkonsert med
efterföljande samkväm med mat och
dryck
• 24 oktober: Årets sångartävling i
Norges hus
• November: Introduktion till Ragnarök
med regissör Klas Liljefors
• 4 december: Försenat 10-årsjubileum
i Norges hus
• December: Gemensamt besök på
Ragnarök-föreställning med måltid
(som med Valkyrian)
Ingen av årsmötet hade några synpunkter och
därmed godkändes verksamhetsberättelsen.
§7 Revisionsberättelse

Tommy Crona, föreningens revisor, läste upp
revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet
för styrelsen.

§8 Ansvarsfrihet

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

§9 Avgifter

Medlemsavgiften föreslogs vara oförändrad för
2022 d.v.s. 250 kr per person och år. Familj på
samma adress betalar 200 kr per person och år.
Mötet godkände styrelsens förslag på att
behålla oförändrad årsavgift för 2022.

§10 Val av ordförande
på 3 år

§11 Val av kassör på 2 år
§12 Val av Styrelseledamöter på 2 år

Valberedningens konstaterar att Thore
Berntsson har 1 år kvar som ordförande. Inget
val
Valberedningen konstaterar att Lars Larsson har
1 år kvar. Inget val
Valberednings förslag är:
Annika Lidvall har 1 år kvar
Ann Christin Ericsson omval på 2 år
Lennart Röök omval på 2 år
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Liza Södergård Eriksson nyval på 2 år
Mötet godkände valberedningens förslag.
§13 Val av styrelsesuppleant på 1 år

Valberedningens förslag är:
Inga Ryberg omval på 1 år.
Mötet godkände valberedningens förslag.

§14 Val av revisor på 3 år

§15 Val av Stipendiekommitté för 1 år

Valberednings förslag är:
Tommy Crona har 2 år kvar
Eva Norling har 2 år kvar som suppleant.
Inget val.
Valberedningens förslag är omval av sittande
Stipendiekommitté.
Annalena Persson, sångerska
Dietrich E. Gross, artistagent
Göran Gademan, dramaturg
Maximilian Schattauer, artistagent
Mötet godkände valberedningens förslag.

§16 Val av valberedning
avseende Styrelsen

Följande förslag antogs av årsmötet:
Christer Fors har 1 år kvar
Jan Holzhausen. Nyval på 3 år
Lillemor Madeyski har 1 år kvar

§ 17 Val av valberedning
avseende Stipendiekommitté

Thore Berntsson har 1 år kvar
Anders Brännström har 2 år kvar
Lennart Röök föreslås omval för 3 år

§18 Övriga frågor
•
•

Ordförande informerade om vårt ”Nyhetsbrev”
som skickas ut en gång per månad.
Bo Karlsson föreslog att föreningen skaffar sig
Pins. Styrelsen kommer att arbeta med denna
fråga och tar fram ett förslag.
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•

Inga övriga frågor kom upp.

§19 Mötets avslutande
Thore Berntsson tackade för visat intresse och
avslutade mötet.

Göteborg
2021-04-10

……………………………………….
Lennart Röök sekreterare

…………………………………..
Thore Berntsson ordförande

Justeras

……………………………….
Eva Cromvik

……………………………………..
Eva Meijerborg
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