GÖTEBORG

Wagner-SällskaPet i Göteborg
ÅrsmötesProtokoll zOLg

Tidpunkt:
Plats:
Närvarande:

2018-04-07 kl. 1s.00
St. Jacobs kYrka
24 medlemmar

- 16.00

Mötets öPPnande
Rööks frånvaro' Han hälsade alla välkomna'
Mötet öppnades av Thore Berntsson i Lennart

§1

§2

Fråga om kallelse till mötet enligt stadgarna

§3

Val av två justeringsmän

§4

Val av ordfiirande och sekreterare

§s

X'astställande av dagordningen fiir mötet
frågor'
;ä;td"i"gen faststäldes utin anmåirkning och inga övriga

§6

ut till samtliga medlemmar via
Kallelsen till årsmötet med dagordning sfickades
'dL14 dagar innan mötet och pårninnelse den 3 april'
e-post den 11 mars vilket ar m-er
hade skett enligt stadgarna'
,a.ir*ait", godk.inde a, Jskicket av kallelsen

till justeringsmän'
Eva Cromvik och Lännart Elmeroth valdes
Thore Bemtsson valdes

till

ordförande och Lillemor Madeyski

till

sekreterare för mötet'

Styrelsens Årsberättelse
ut innan mötet'
[d["*f.uperna och verksamhetsberättelsen för 2017 deladesmedlemmar i samband med
Verksamhetsberät;k;; hade också sfticftats ut till samtliga
och &iorde nägtakommentarer på
kallelsen. fasstiren iurs La'sso" gick igenom
13 093'87 kr'
rzikenskaperna för 2017. Årets vinst blev
Lsmotei berömde årsberättelsen och godkåinde den'

§7

Revisionsberättelse
Revisom ftireslog ansvarsfrihet ftir styrelsen'
Lars Larsson laste upp revisionsberättelsen'

§8

Fråga om ansvarsfrihet ftir styrelsen
ansvarsfrihet for 2017 '
Årsmötet godtZinJe revisionsberättelsen och gav s§nelsen

I

GÖTEBORG

§9

2019
Fastställande av Sältskapets medlemsavgifter fiir-år
per medlem och år' varav 50 kr
kr
250
med
Styrelsen ftir"tf,og ofårtinårad medlemsavg-ift
avsätts direkt ti1l sangliivlingens Bayreuth-stipendium'
Familjemedlem på sarnma adress betalar 200 kr per år'
Mötet godktinde styrelsens ft)rslag'

§10 Val av ordfiirande

Lennart Röök, ordförande har 1 år kvar'
Inget val
av kassör for 2 hr
2 år som kassör'
Lars Larsson foreslås av valberedningen till omval
Mötet godkåinde valberedningens ftirslag'

§11 VaI

§12 Val av Styrelseledamöter

Annika Lidvall föreslås till omval2 år
a
Lillemor MadeYski 1 år kvar.
a
Jan Holzhausen 1 är kvar.
Mötet godkande valberedningens förslag'
o

§13 Val av stYrelsesuPPleanter

Valberedningens förslag åir:
o Thore Berntsson omval 1 ar'
o Inga RYberg omval I år'
Mötet godkiinde valberedningens ftirslag'
och revisorssuppleant
. Holger Mattson 1 år kvar' Inget val
o Suppleant: Eva Norling föreslagen av valberedningen
Mötet godliande valberedningens ft)rslag'

§14
" Val av revisor

§15 Val av Stipendiekommitt6 fiir 1 år
Valberedningens forslag till omval till

Stipendiekommittdn
o Anna-Lena Persson, operasångerska, omval
o Göran Gademan, GöteborgsOperan, omval
o Maximillian Schattauer, artistagent, nyval
o Dietrich E. Gross, artistagent, omval
Mötet godktinde valberedningens ftirslag'

§16

Val av valberedning avseende Styrelsen

o
.

Elisabeth Åkerström har 1 år kvar'
Ann-Christin Ericson har 1 år kvar

2

till omval för I

åir:

år
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avseende Stipendiekommitt6
Lennart Röök har 1 år kvar.
Anders Brännström har 1 år kvar'

§17 Valberedning

o
.

§18 Övriga frågor

VerksamhetsPlan 2018:
kåserar orn " Wagners
1 februari, Wagner-kneipe - Vår medlem Thore Berntsson
serveras tyskt öl' Wurst
musik - En'resa"från ktassicism till modernism"' Efter detta
och tilltugg.
och Tannhäuser
29 mars - Berlinres a' " Parsifal " med Nina Stemme' Falstaff
med Rebecca
7 april - Årsmöte kl. 15'00' Efter årsmötet blir det stipendiat-konsert
Fjailsby som utsågs till arets Bayreuth-stipendiat'
Flinck' Ett samarrangemang
9 april - Birgit Nilsson 100 år' En kvälImed Gunilla

.

o
o

o

med GöteborgsOPerans Våinner'

o

5 maj - Resa

till Birgit Nilsson Museet' Ett samarrangemang

med

GöteborgsOperans Viinner'

o
o

l4mai - Birgit Nilsson 100 år' Göran Gademan presenterar inspelningar

med

Birgit

Nilsson. Ett samarrangemang med GöteborgsOperans Viinner'
Klas Liljefors' Ringen kommer
16 mai - Föreläsning om Nibelungens Ring med
uu rrppfOtus på GöteborgsOperan 2018 tom 2021'

o
o

mai - Birgit Nilsson 100 år' Minneskonsert på GöteborgsOperan'
arbetar fram ett
September - Studiecirkel - Ringen' Jan Holäausen i styrelsen
pägär'
progru* där vi skall ftirdjupa ost i Nibelungens Ring' Planering

o

lloktober - Årets sångartävling'
en resa till BaYreuth 2019'

.

säljer
25 november - Rhenguldet på Göteborgsoperan' Wagner-Sällskapet
planeras'
medlemsbilj etter till föreställningen' Gemensam aktivitet
på tilldelning från
December - Utlottning av Bayreuthbiljetter' Detta är beroende

o

17

Segraren vinner Bayreuth-stipendiet och därmed

det internationella Wagner-förbundet'
205-arsdag togs bort och för
maj- Richard
Punkten

2i

ivug""

öwigt godkiindes

VerksamhetsPlanen 20 1 8.

Hedersmedlemmar:
som hedersmedlem
Styrelsen beslöt att godkiinna Musikagent Dietrich E' Gross
Dårmed har Wagnersällskapet i Göteborg 6 hedersmedlemmar'
a

Förslag från medlefilmar
- inga forslag har liimnats in från medlemmar'
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§19 Mötets avslutande

ärsmötet'
Thore Berntsson tackade och avslutade

Rebecca
årets segrare i 2018 ars Bayreuth-stipendium
Efter ärsmötet genomfordes en konsert med
pianisten Bo E i"tton kl' 16'30' Efter konserten
Fjällsby, mezzosopran, tillsammans med
.å*.trd.t en vårbuffÖ i klT kans lokaler'

Wagner-SällskaPet i Göteborg
2018-04-12
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a
Berntsson, ordförande

Lillemor MadeYski,

Justeras

a
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Eva Cromvik
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Lennart Elmeroth
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