Protokoll fört vid föreningsstämma i

FÖRENINGEN OPERAVÄNNERNA
VID KUNGLIGA OPERAN I STOCKHOLM
Torsdagen den 18 april 2018
Närvarande 50 medlemmar enligt bifogad förteckning
§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Elsebeth Welander-Berggren
förklarade stämman öppnad.

§ 2 Justering av
röstlängden

Av medlemmarna påtecknad närvarolista godkändes som
röstlängd.

§ 3 Fråga om stämmans
behöriga utlysande

Mötet konstaterade att stämman utlysts i stadgeenlig ordning.

§ 4 Fastställande av
dagordning

Mötet fastställde utsänd dagordning.

§ 5 Val av funktionärer för a) Elsebeth Welander-Berggren utsågs till ordförande
stämman
b) Lena Dworén utsågs till sekreterare
c) Bodil Ulate-Segura och Nils-Göran Olve utsågs till justerare
tillika rösträknare.
§ 6 Styrelsens
verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen mottogs utan kommentarer.
Leif Nilsson presenterade resultat- och balansräkningen för
föreningen. Årets resultat är +19 015: -.
Resultatet är högre än 2016 på grund av att föreningen fick en
oväntad rabatt på årslunchen samt att fler medlemmar kommit
till medlemsträffarna.
Årets resultat för stipendiefonden är -60 164: - beroende på
att två stipendier à 30 000: - har delats ut.

§ 7 Revisorernas
berättelse

Revisor Per Bäckström läste upp revisionsberättelserna för
föreningen och stipendiefonden. Båda daterade den 30 januari
2018 och undertecknade av Per Bäckström och Patrick
Gnosspelius.

§ 8 Fastställande av
resultat- och
balansräkning

Mötet fastställde föreningens samt stipendiefondens resultatoch balansräkningar för verksamhetsåret 2017.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
för styrelsen
2017.

§ 10 Fastställande av
medlemsavgifter för det
kommande
verksamhetsåret 2019

Mötet fastställde styrelsens förslag om oförändrade årsavgifter
för fullbetalande medlem liksom för avgifter för familjemedmar samt för ungdom t.o.m. 30 år.

§ 11 Fastställande av
arvoden

Styrelsen föreslog att inga arvoden skall utgå under kommande
verksamhetsår. Mötet beslöt enligt styrelsens förslag.

§ 12 I stadgeenlig ordning
inkomna ärenden från
medlemmarna

Inga förslag förelåg.

§ 13 Fastställande av
antalet ordinarie
styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter för
det kommande
verksamhetsåret 2018

Mötet fastställde valberedningens förslag om antal ledamöter –
sex ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter.

§ 15 Val av funktionärer

Claes-Göran Widlund föredrog valberedningens förslag till
styrelseledamöter och revisorer för tiden fram till nästa
föreningsstämma. Mötet valde enligt valberedningens förslag:
a) ordförande

Elsebeth Welander-Berggren

b) övriga ordinarie
styrelseledamöter

Ann Löfberg
Leif Nilsson
Lena Dworén
Annika Halldin
Lena Mindus

c) styrelsesuppleanter

Hans L. Beeck
Rosetta Bengtsson

d) revisorer

Per Bäckström
Reazul Huq

revisorssuppleant

Lennart Norén

Omval
på 1 år
Omval
på 1 år
Omval
på 2 år
Omval
på 2 år
Omval
på 1 år
Nyval
på 1 år
Omval
på 1 år
Nyval
på 1 år
Omval
på 1 år
Nyval
på 1 år
Nyval
på 1 år
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Mötet valde ledamöterna till OV:s stipendiefond:
e) ordförande
Elsebeth Welander-Berggren
Lena Dworén
hovsångerska

Lena Nordin

Nyval
på 1 år
Nyval
på 1 år
Nyval
på 1 år

Mötet valde ledamöterna i valberedningen:
f) ordinarie
Claes-Göran
Sammankallande
Widlund
Omval på 1 år
Bodil Ulate-Segura Omval på 1 år
suppleant
Kerstin Jonasson
Nyval på 1 år
§ 16 Övriga punkter

o Ordföranden tackade varmt avgående vice ordföranden
Marianne von Hartmansdorff för hennes värdefulla
insatser under de 18 år hon varit styrelsemedlem och
överlämnade en blombukett samt ett gåvobevis för
gratis tillträde till alla framtida medlemsmöten exkl.
mat eller dryck.
o Ordföranden tackade valberedningen för ett utmärkt
arbete.

§ 17 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.

Ordförande

Vid protokollet:

.........................................
Elsebeth WelanderBerggren

.................................
Lena Dworén

Justeras

……………………………………..
Bodil Ulate-Segura

……………………………..
Nils-Göran Olve
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