Göteborg

Wagner-Sällskapet i Göteborg
Årsmötesprotokoll 20 19
Tidpunkt:

20t9-04-06 kt. 14.30

PIats:
Närvarande:

Norges Hus, Göteborg
27 medlemmar och 4 gäster

§1 Mötets öppnande

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

§2 Fråga om kallelse

Första informationen om kommande årsmöte
skickades ut 6 februari i samband med
inbjudan till Valkyrian från Met. Första
kallelsen med inbjudan skickades ut den 14
o.
mars. En päminnelse skickades ut den 21
mars och dagordningen tillsammans med
verksamhetsberättelsen skickades ut den 29
mars.
Enligt stadgarna skall kallelse göras senast 2
veckor innan årsmötet vilket var den 23 mars.
Årsmötet godkände att utskicket av kallelsen
har skett enligt stadgarna.

§3 Val av Wå

justeringsmän

§4 Val av ordförande
och sekreterare

§5 Dagordning

Eva Cromvik och Christer Fors valdes till
justeringsmän.

Lennaft Röök valdes till ordforande och Annika
Lidvall till sekreterare för mötet.
Dagordningen fastställdes utan anmärkning.
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§6 Styrelsens
Verksa m hetsberättel se

§

7 Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelsen och räkenskaperna
för 2018 har skickats ut till medlemmarna.
Kassören Lars Larsson kommenterade
räkenskaperna och berättade att vi gjoft en
obetydlig förlust i år. Orsaken är att vi erhåtlit
mindre stöd från Folkuniversitetet i
förhållande till våra aktiviteter. Ordforande
påpekade att vi har haft dubbel omsättning på
aktiviteter jämfört med året innan.
Ordförande var nöjd med resultatet.
En medlem frågade om vi verkligen behöver
så mycket pengar i kassan. En annan medlem
tyckte att vi kanske har råd att skicka två
stipendiater nästa år. Styrelsen skall se Över
hur mycket pengar vi behöver som reserv i
framtiden.
Gunilla Flink påpekade att hennes fÖreläsning
om Birgit Nilsson den 9 april saknades i
verksa m hetsberättelsen. Ordföra nde lovade
att justera detta.
Mötet god kä nde verksamhetsberättelsen.
Lars Larsson läste upp revisionsberättelsen
som var undertecknad av revisorn Holger
Mattsson som hade forhinder att närvara.
Revisorn foreslog ansvarsfrihet fÖr styrelsen.

§8 Ansvarsfrihet

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

§9 Avgifter

Medlemsavgiften föreslogs vara ofÖrändrad fÖr
2O2O 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 2020.

§1O Val av ordförande

för 3 år

Valberedningens förslag är att välja Thore
Berntsson som ny ordforande. Mötet
godkände detta förslag.
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§11 Val av kassör
för 2 år
§12 Val av Styrelseledamöter för 2 är

§13 Val av styrelsesuppleant

§14 Val av revisor
för 3 år

§15 Val av Stipendie-

kommitt6 för 1 år

§16 Val av valberedning
avseende Styrelsen

Lars Larsson har ett år kvar på sin
mandatperiod.
Valberednings förslag är:
Annika Lidvall har 1 år kvar på sin
mandatperiod.
Omval av Jan Holzhausen föreslogs.
Ann Christin Ericsson och Lennaft Röök
föreslogs som nya ledamöter.
Mötet godkände valberedningens fÖrslag.
Valberedningens förslag är:
Omval av Inga Ryberg.
Mötet godkände valberedningens förslag.
Valberednings förslag är:
Omval av Holger Mattsson
Omval av Eva Norling som suppleant.
Mötet godkände valberedningens fÖrslag

Valberedningens forslag är omval av sittande
Stipendiekommitt6.
Annalena Persson, sångerska
Dietrich E. Gross, artistagent
Göran Gademan, dramaturg
Maximilian Schattauer, artistagent
Mötet godkände förslaget.
Följande förslag antogs av årsmötet:
Christer Fors
Liza Södergård Eriksson
Lillemor Madeyski
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§ L7 Val av valberedning
avseende Stipendiekommitt6

§18 övriga frågor

.

.

Följande forslag antogs av årsmötet
Thore Berntsson
Anders Brännström
Lennaft Röök.

1. Ordföranden informerade om
verksamhetsplanen för 2019

24ianuari, Wagner-kneipe. Vår medlem Thore Berntsson kåserar om "
Wogner och hans gynnore". Efter detta serveras tyskt ö1, wtirst och
tilltugg.
10 mars, Malmöresa. "Flygande Hollöndoren"

'

31 mars, Valkyrian på Bio Roy. Vi får en introduktion av Göran
Gademan innan föreställningen.

'

5 april kl. 14.30, Årsmöte. Efter årsmötet blir det stipendiat-konsert
med Elisabeth Leyser som utsågs till årets Bayreuth-stipendiat.

22 maiRichard Wagners ZOirärsdag. Planering fortgår.
a

9 och 10 juli, Rhenguldet visas i Vattnäs konsertlada, Mora. Länk till
biljett:er https://visitda larna.eventimbi I iette r.selwe bsho p/we bticket/ seatma p?eventld=575&el=true
Styrelsen lovade att skicka ut detta till sina medlemmar och ställa
frågan om någon vill samåka.

a

3 och 4 augusti, Festkonsert, Birgit Nilsson museet. Länk till biljetter
http ://www. i u I i u sbi iettse rvice.se/events/891 Styrelsen lovade att
skicka ut detta till sina medlemmar och ställa frågan om någon vill
samåka.
I

o

September, Ringen. Styrelsen arbetar fram ett program där vi skall
fördjupa oss i Nibelungens Ring. Datum kommer.
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27 oktober, Årets sångartävling. Segraren vin ner Bayreuth-stipend iet
och därmed en resa till Bayreuth 2020.

a

November, Företäsning om Nibelungens Ring. Styrelsen arbetar fram
ett program där vi skall fördjupa oss i Nibelungens Ring. Datum
kommer.

a

November Samtal och introduktion Av Valkyrian av Göran Gademan

a

14 december, Filmvisning Rhenguldet Göteborgsoperan.
Wagnersä llska pet sä ljer med lembiljetter

a

a

15 December, Valkyrian på Göteborgsoperan. Wagner-Sä llska pet sä lje r
med lemsbiljetter till förestä llningen. Gemensam a ktivitet planeras.

December, Utlottning av Bayreuthbilietter. Detta är beroende på
tilldel ning frå n det internationella Wagner-förbundet.

2. En medlem frågade om vad som händer
2020. Styrelsen planer är att fira foreningens
10-års jubileum. För övrigt kommer Valkyrian
på Stockholmsoperan och Flygande
Holländaren på Bio Roy från Met.

§19 Mötets avslutande
Lennart Röök tackade för visat intresse och
avslutade mötet.
Efter årsmötet blev det mingel och därefter njöt vi av årets
Bayreuthstipendiat mezzosopranen Elisabeth Leyser som
ackompanjerades av Bosse Ericsson. Det blev en fantastisk
konsert. Därefter serverades en härlig vårbuff6.
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Annika Lidvall sekreterare

Lennart Röök ordforande

Justeras
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Eva Cromvik
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Christer Fors
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