
 

 

Dagordning VMS årsmöte  2020 12  22  (en månad fr o m utskicket) 

 

 
 

1. Årsmötet öppnas 

 

 2.  Upprättande av röstlängd 

Förslag till beslut: De medlemmar som återkopplat mötet i mail anses närvarande och 

ska förtecknas och utgöra röstlängd. 

 

 3.  Val av ordförande och sekreterare vid mötet 

 Förslag till beslut: Ordförande, Minoo Akhtarzand. Sekreterare, Birgitta Clasing 

 

 4.  Val av två protokolljusterare 

 Förslag till beslut: Ylva Yngveson och Håkan Janson 

 

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

Förslag till beslut: Kallelse har gått ut en månad före årsmötet. Årsmötet är stadgeenligt 

utlyst. 

 

 6.  Anmälan av extra ärenden och frågor 

 Förslag till beslut: Inga extra ärenden har anmälts till detta årsmöte 

 

 7.  Fastställande av dagordning 

 Förslag till beslut: Föreslagen dagordning fastställs. 

 

  8. Verksamhetsberättelse  

 Bifogad kallelsen, även tidigare utsänd. 

Förslag till beslut: Årsmötet beslutade att med godkännande lägga 

verksamhetsberättelsen till handlingarna.  

 

  9. Revisorernas berättelse 

        Bifogad kallelsen. Med förslag från revisorerna att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

       

 10. Fastställande av resultat- och balansräkning  

        Förslag till beslut: Årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen för 2019. 

  

 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

        Förslag till beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

 

       12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 

        Förslag till beslut: Årsmötet beslutade att antalet styrelseledamöter för 2020 ska som 

        tidigare vara 8 stycken inklusive ordförande. 

 

 13. Val av föreningsordförande på ett år 

Förslag till beslut: Årsmötet beslutade att utse Minoo Akhtarzand till styrelseordförande 

för 2020. 



 

 14. Val av övriga styrelseledamöter enl. § 6 

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 2021 är  

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

Styrelsen väljer inom sig funktionärer. 

 

 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på ett år enl. § 7 

       Förslag till beslut: 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 enl. § 8 

       Förslag till beslut: Årsmötet beslutade att utse Britt Sandström (sammankallande) på    

       omval, och omval av Göran Eurenius och Hans Hedenström.  

  

 17. Fastställande av årsavgift för medlemmar 

       Förslag till beslut: Årsmötet beslutade att på styrelsens förslag fastställa årsavgiften till   

       100 kronor, samma som föregående år. 

 

 18. Styrelsearbetet under kommande arbetsår 

        Styrelsen kommer att: 

- stödja Sinfoniettans musiker genom att verka för att öka tjänstgöringsgraden och främja 

en kreativ arbetsmiljö 

- delta i programrådet 

- tillsammans med VMU:s ledning och Konserthusets vänförening delta i arbete med 

sponsring 

- bidra till stipendier för sinfoniettans musiker 

- planera och genomföra föreningsarrangemang; lyssnarträffar, föredrag  mm 

- ge information genom insticksblad, medlemsbrev, hemsida 

- finnas vid bordet i foajén med information och försäljning 

      -     planera musikresor för medlemmar 

      - rekrytera medlemmar till föreningen (automatiskt medlemskap för abonnenter har 

upphört) 

      Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

 

 19. Ev. extra ärenden 

 Inga extra ärende hade anmälts 

 

 20. Ev. frågor 

       Inga extra frågor hade anmälts 

 

       21. Avslutning 


