
 

 

 

 
 
 
VÄSTERÅS MUSIKSÄLLSKAP 
SINFONIETTANS  VÄNFÖRENING 
 

 

ÅRSMÖTE  MÅNDAGEN DEN 23:e APRIL 2018 KL.18.00  PÅ VÄSTERÅS SLOTT 

 

 

Ordförande Landshövding Minoo Akhtarzand hälsade närmare ett 50-tal medlemmar 

välkomna till årsmötet. 

Årsmötet inleddes med musik från publikens stipendiater 2017, Trio Galanta med Camilla 

Langelaar violin, Maud Hesséruis cello och Anita Olandersson som framförde  Liebertango 

samt Verano Porteno (sommaren ur årstiderna) av Astor Piazzola.  

 

Rikard Gateau, Västmanlandsmusikens konstnärliga chef, informerade om ett nytt intressant 

spelår för abonnenter och om Sinfoniettans övriga engagemang som medverkan vid 

Östersjöfestivalen i Berwaldhallen mm. 

 

 

 

PROTOKOLL 

 

1.  Årsmötet öppnas 

Minoo Akhtarzand öppnade årsmötet. 

 

2.  Upprättande av röstlängd 

Minoo Akhtarzand föreslog att närvarolistan ska vara röstlängd för dagens årsmöte. 

Årsmötet beslutade enligt förslag. 

 

3.  Val av ordförande och sekreterare vid mötet 

  Till ordförande för årsmötet valdes Minoo Akhtarzand. 

 Till sekreterare för årsmötet valdes Birgitta Clasing. 

 

            4.  Val av två protokolljusterare 

Att justera årsmötets protokoll valdes Bengt Linvall och Gustav Ohlsson. 

 

5.  Fastställande av om mötet har blivit utlyst i laga ordning 

Enligt stadgarna ska kallelse till årsmötet ske en månad före mötet. Utskick har skett via e-

post 15:e mars till medlemmar med registrerad e-post samt utdelats och funnits tillgängligt vid 

Vännernas bord från och med februari 2018. 

Fastställdes att årsmötet utlysts i laga ordning. 

 

 



6.  Anmälan av extra ärenden och frågor 

Inga extra ärenden anmäldes. 

 

7.  Fastställande av dagordning 

Årsmötet fastställde föreslagen dagordning med tillägg att under punkt 18 redovisa svar på 

den skrivelse Hans G Eriksson överlämnade till styrelsen vid årsmötet 2017.  

 

             8. Verksamhetsberättelse år 2017 

Verksamhetsberättelsen för 2017 hade tillsammans med kallelsen utsänts till samtliga 

medlemmar. Birgitta Clasing gick igenom verksamhetsberättelsen. 

Årsmötet beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.  

 

 9. Revisorernas berättelse 

Ingrid Högsberg föredrog revisorernas berättelse med förslag att årsmötet fastställer resultat- 

och balansräkningen samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

 

10.Fastställande av resultat- och balansräkning  

Årsmötet beslutade efter revisorernas redogörelse att fastställa resultat- och balansräkningen 

för 2017 och med godkännande lägga dessa till handlingarna. 

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017 och 

lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 

Enligt stadgarna ska antalet styrelseledamöter vara 6-8 inklusive ordförande. 

Årsmötet beslutade att antalet styrelseledamöter för 2018 ska som tidigare vara 8 stycken 

inklusive ordförande. 

 

13. Val av föreningsordförande på ett år 

Årsmötet beslutade att utse Minoo Akhtarzand till styrelseordförande för 2018. 

 

14. Val av övriga styrelseledamöter 

Konstaterades att Birgitta Bergsten hade avsagts sitt styrelseuppdrag. 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag för fyllnadsval av Björn Eriksson på ett år. 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Per-Arne Rönngren, Hjördis 

Häll, Stellan Moberg samtliga på 2 år. 

Kvarstående ledamöter fram t o m årsmötet 2019 är  

Sven-Gunnar Dahlqvist, Birgitta Clasing, Lena Hellström-Färnlöf. 

Styrelsen väljer inom sig funktionärer. 

 

15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter på ett år 

Årsmötet beslutade att utse Ingrid Högsberg och Roger Strömma som revisorer på omval och 

Karin Röing och Mats Christensson till revisorssuppleanter på omval. 

 

16. Val av tre ledamöter i valberedningen på ett år 

Årsmötet beslutade att utse Britt Sandström, Jo-Svend Glaser, Anita Öhrman-Eriksson, alla 

på omval. 

 

 



 

 

17a. Förslag till stadgeändring 

Förslag till stadgeändring av §3 och §9 punkt 17 enligt i kallelsen utsänt förslag.  

Förslaget hade behandlats vid årsmötet 2017. Styrelsens förslag ledde, då till en omröstning 

som gav 51 för och 6 mot förslaget d v s mer än 2/3 majoritet godkände förslaget. 

Enligt stadgarna krävs för ändring i stadgarna antingen enhälligt beslut på årsmöte eller beslut 

på två på varandra, med minst en månads mellanrum följande föreningsstämmor. 2/3 

majoritet av närvarande medlemmar fordras vid båda tillfällena. 

 

Årsmötet 2018 beslutade enhälligt att anta den föreslagna stadgeändringen. 

§3 Medlem i föreningen är fysisk eller juridisk person som erlagt avgift fastställd av årsmötet. 
 

17b. Fastställande av årsavgift för medlemmar (icke abonnenter) 

Årsmötet beslutade att fastställa årsavgiften för abonnenter till 0 kronor för innevarande år 

och för icke abonnenter till 100 kronor, samma som föregående år. 

 

18. Styrelsearbetet under kommande arbetsår 

Styrelsen kommenterade Hans G Erikssons skrivelse enligt följande: 

- Styrelsens träffar med politiker och tjänstemän kommer inte att kommuniceras genom  

  protokoll. 

- Kommunikation med medlemmarna kommer att ske via insticksblad och medlemsblad vid  

  bordet och via e-post och webbsidan.  

- Sponsring kommer att ske genom samarbete med VMU. 

- Lotterier kommer i första hand att ske vid årsmöte där ingen tillståndsgivning krävs. 

- Vännernas bord bemannas vid abonnemangskonserter från 18.00 och i paus. 

- Konsertresor ordnas i samarbete med Örebro kammarmusikförening. 

- Medverkan i konsertplanering kan ske genom en fritextrad för Önskekonserterna och genom   

  att lämna önskemål vid Vännernas bord. 

 

Ordförande Minoo Aktharzand presenterade förslag till arbete under kommande år. 

Styrelsen kommer liksom tidigare att stödja Sinfoniettans musiker genom att verka för att öka 

tjänstgöringsgraden och främja en kreativ arbetsmiljö. 

Styrelsen kommer att: 

- ha fortsatt dialog med berörda politiker 

- arbeta för sponsring och samverkan med VMU:s ledning och andra föreningar 

- samla in medel för stipendier  

- inbjuda till konsertresor 

- bidra till konsertintroduktioner/publikträffar 

- ge information till medlemmarna vid vännernas bord, e-post och webbsidan. 

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

 

19. Ev extra ärenden 

Inga extra ärenden hade anmälts. 

 

20. Ev frågor 

Inga frågor anmäldes. 

 

 

 



 

21. Avslutning 

Avgående styerelseledamoten Birgitta Bergsten avtackades av ordförande Minoo Akhtarzand. 

 

Ordförande Minoo Akhtarzand tackade alla närvarande och bjöd in till mingel med lotteri på 

slottets representationsvåning. 

 

 

 

Birgitta Clasing      Minoo Akhtarzand 

Sekreterare       Ordförande 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Bengt Linvall       Gustav Ohlsson 
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