Protokoll fört vid årsmöte med Ånge Teaterförening
den 2 mars 2017 vid Corner, FH i Ånge.
1. Mötets öppnande
Ordförande Karin Wennberg öppnade mötet och hälsade välkomna.
2. Årsmötets utlysande
Årsmötet har varit behörigt utlyst
3. Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Bertil Holm
Till mötessekreterare valdes Lena Selberg
Till att justera protokollet valdes Ulla Arvidson och Margareta Lundin.
4. Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes
5. Verksamhetsberättelsen och kassarapporten
a) Mötesordförande läste verksamhetsberättelsen och den lades till
handlingarna
b) Kassören redogjorde för resultatet i kassarapporten. Kassarapporten lades till
handlingarna.
6. Revisionsberättelsen
Mötesordförande läste revisionsberättelsen för år 2016.
Årsmötet beslutade därmed att godkänna resultat och balansräkningen.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas berättelse beslutar årsmötet att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet.
8. Val av styrelseledamöter samt ersättare.
Val av kassör på 2 år.
Till kassör på 2 år valdes Erik Sjödin
Val av 2 ledamöter på 2 år
Till ledamöter på 2 år valdes
Karin Hagblom och Stefan Hägglund
Ytterligare val av 1 ledamot på 2 år
Till ledamot på 2 år valdes
Margareta Arrefjell
Val av 4 ersättare på 1 år
Årsmötet kunde välja 2 ersättare
Till ersättare på 1 år valdes
Aina Sundbaum och Lamia Yousif

9. Val av 2 revisorer på 2 år och en ersättare på 1 år
Till revisor på 2 år valdes Rune Hammarberg, sammankallande
Till revisor på 1 år valdes Gun Eriksson.
Till ersättare på 1 år valdes Eva Stecksén
10. Val av valberedning
Till valberedning på 1 år valdes Malgorzata Hammarberg.
Styrelsen får i uppdrag av årsmötet att försöka finna ytterligaren person till
valberedning.
11. Val av representant och ersättare i Riksteaterns länsförening
Styrelsen får i uppdrag av årsmötet att till representant och ersättare i
Riksteaterns länsförening nominera Sirkku Heiskanen och Karin Hagblom.
Val görs vid årsmöte med länsföreningen.
12. Beslut om medlemsavgift
Beslut om medlemsavgift tas på Riksteaterns kongress. 2016 togs beslutet att
medlemsavgiften ska vara 150 kronor per år.
Årsmötet beslutade att följa det som Riksteatern har beslutat om vid kongressen.
13. Verksamhetsplanen för 2017.
Karin Wennberg redogjorde för det kommande teaterprogrammet.
Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med planen för
kommande föreställningar.
14. Övriga frågor
a) Uppvaktning och stort Tack till avgående kassör Margareta Wänglund.
Margareta har gjort ett fantastiskt gott arbete i styrelsen.
b) Utlottning av 6 stycken presentkort till kommande föreställningar gjordes
bland medlemmarna.
15. Avslutning
Mötesordförande avslutade årsmötet, tackade för förtroendet och önskade
styrelsen lycka till.
I samband med årsmötet underhöll Torbjörn och Martin med sång och
gitarrspel.
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