Protokoll
Arsmöte i Kammarmusikens vänner i Allhelgonakyrkan
fredagen den 25 februari 2A22i Allhelgonakyrkan.
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Deltagare: Ca 25 medlemmar

r

1 Mötets öppnande: Föreningens ordförande Nils-Göran Olve öppnade årsmötet.
2 Val av ordförande och sekreterare för
lngmar Karlsson till sekreterare.

mötet: Nils-Göran valdes till mötesordförande och Lars-

3 Val av justeringsmän: David Matscheck och Kajsa Lindståhl valdes tilljusterare.

4 Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande: Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna.
5 Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkändes.
6 Verksamhetsberättelsen för är 2A21(se bilaga): Nils-Göran Olve gjorde en kort genomgång och
konstaterade att föreningen mår "anmärkningsvärt bra" med tanke på den genomgångna pandemin.
Aven vår verksamhet har varit överraskande omfattande under det gångna året, till exempel lyckades
vi genomföra en festival om än i begränsad omfattning. l(/AHs ekonomi visade också positiva siffor,
bland annat genom en välbesökt julkonsert.

Antalet medlemmar krympte bara med 2 och är nu 241. Lite oroande är att bara '156 medlemmar har
betalt årets medlemsavgift, bedömde Nils-Göran.

7 Ekonomisk redovisning för 2021 (se bilaga): Nils-Göran hänvisade till utsända stämmohandlingar.
lngen hade frågor att ställa och punkten lämnades därefter.

8 Revisorernas berättelse (se bilaga): Revisorerna föreslog att styrelsen skulle få full och tacksam
ansvarsfrihet och att årets överskott på 36 889 kronor tillsammans med ansamlade vinstmedel pä 252
415 kronor skulle balanseras iny räkning.
9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen: Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
10 Fastställande av medlemsavgift för 2022: Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift på 250
kronor per medlem. Mötet beslöt enhälligt att bifalla styrelsens förslag
11 Fastställande av verksamhetsplan för 2022 (se bilaga): Nils-Göran berättade att årets festival
ska fokusera pä 1872 års män och 1922 års kvinna (Ester Mägi). Med hänvisning till utsänd
verksam hetsplan godkändes denna.

12Val av ordförande: Nils-Göran Olve omvaldes som ordförande på ett år.
13 Val av

övriga styrelseledamöter: Till styrelseledamöter på två år omvaldes Jan Silverudd, Ann-

Sofie Westelius och Lars-lngmar Karlsson.

Gunnar Lanzky-Otto och Kristian Gustavson nyvaldes på två år.
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Gregory Lloyd är styrelseledamot utsedd av Katarina församling och adjungerad ledamot utsedd av
styrelsen är den konstnärlige ledaren Bengt Forsberg.
14 Val av revisorer: Som ordinarie revisorer på ett år omvaldes Bengt Hjalmarsson och Rolf
Annerberg. Suppleanten Göran Larsson omvaldes också.
15 Val av valberedning: Till valberedning valdes Monica Granberg Hammar och Bodil Ulate Segura
på ett år.

{7 Övriga frågor: lnga.
18 Mötet avslutades: Mötet avslutades och därefter blev det uppskattad musikgissning av stycken
som Bengt Forsberg och Cecilia Zillacus spelade upp.

Stockholm den 8 mars 2022
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Lars-lngmar Karlsson

David

justerare

_

t'
\.,
''1.',,.-

!:
\\4

,/
-',

\

Nils-Göran Olve
mötesordförande

