
Protokoll fört vid föreningsstämma i 
 

FÖRENINGEN OPERAVÄNNERNA  
VID KUNGLIGA OPERAN I STOCKHOLM 
 
Måndagen den 20 september 2021 i Östermalms Föreningsråds lokaler 
 
Närvarande 23 medlemmar enligt bifogad förteckning.  
 
§ 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Elsebeth Welander-Berggren förklarade 

årsmötet öppnat. 

  

§ 2 Val av ordförande och 

sekreterare för mötet 

 

§ 3 Fastställande av 

dagordningen  

 

§ 4 Justering av 

röstlängden 

Elsebeth Welander-Berggren utsågs till ordförande och  

Lena Dworén till sekreterare. 

 

Mötet fastställde utsänd dagordning.  

 

 

Av medlemmarna påtecknad närvarolista godkändes som 

röstlängd. (Bilaga 1) 

  

§ 5 Mötets stadgeenliga 

utlysande 

Mötet konstaterade att stämman utlysts i stadgeenlig ordning. 

  

§ 6 Val av två justerare 

som också ska tjänstgöra  

som valkontrollanter och 

rösträknare  

Ingalill Nyman och Marianne von Hartmansdorff utsågs till 

justerare tillika rösträknare.  

 

  

§ 7 Styrelsens 

verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen mottogs utan kommentarer. 

Leif Nilsson presenterade resultat- och balansräkningen för 

föreningen och stipendiefonden. (Bilaga 2+3) 

o Årets resultat är högre än 2019 tack vare arv efter en 

medlem. Kassan är god.  

o Tryckning och distribution av OV‒Revyn blev 16 000 kr 

dyrare på grund av att tryckeriet via PostNord plastar in 

medlemstidningen och portot höjts.   

o Föreningen har tappat många medlemmar, vilket gett 

8 000 kr i lägre intäkter. 

o Omplaceringarna av Roburfonderna har gett resultat. 

o Det bokförda anskaffningsvärdet för Stipendiefonden är 

på grund av donationer 700 000 kr i Spiltanfonderna. 
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Marknadsvärdet för dessa är idag 1 186 000 kr. 

o Utdelade stipendier uppgick till 40 000 kr. 

  

§ 8 Revisorernas 

berättelse 

Per Bäckström läste upp revisionsberättelserna för föreningen 

och stipendiefonden. Båda daterade den 11 mars 2021 och 

undertecknade av Per Bäckström och Reazul Huq. (Bilaga 4) 

  

§ 9 Fastställande av 

resultat- och 

balansräkning 

Mötet fastställde föreningens samt stipendiefondens resultat- 

och balansräkningar för verksamhetsåret 2020. 

  

§ 10 Fråga om 

ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2020. 

  

§ 11 Fastställande av 

medlemsavgifter för det 

kommande 

verksamhetsåret  

 

På grund av pandemin och att inga aktiviteter ägt rum för 

medlemmarna föreslog medlemmen Ingalill Nyman en rabatt på 

avgiften för år 2022. (Se § 20) 

Ordföranden beklagade och betonade att det enligt stadgarna 

endast är årsmötet som kan ändra årsavgiften under inne-

varande år.  

Efter omröstning där fyra röstade för rabatt och 19 emot 

fastställde mötet styrelsens förslag om oförändrade årsavgifter 

345 kr för fullbetalande medlem liksom för avgifter för 

familjemedlemmar 125 kr samt 150 kr för ungdom t.o.m. 30 år.  

  

§ 12 Fastställande av 

eventuella arvoden 

Styrelsen föreslog att inga arvoden skall utgå under kommande 

verksamhetsår. Mötet beslöt enligt styrelsens förslag. 

  

§ 13 Förslag från styrelsen Inga förslag förelåg. 

  

§ 14 Inkomna motioner  Inga motioner förelåg. 

  

§ 15 Val av ordförande för 

föreningen 

 

 

 

§ 16 Val av ordinarie 

styrelseledamöter och 

suppleanter 

 

 

Claes-Göran Widlund föredrog valberedningens förslag till 

ledamöter fram till nästa föreningsstämma. (Bilaga 5) 

Mötet valde enligt valberedningens förslag:  

Ordförande             Elsebeth Welander-  Omval på ett år till 2022 

                                    Berggren                                                    

Ordinarie styrelse- Ann Löfberg               Omval på två år till 2023 

ledamöter                Leif Nilsson                Tidigare vald till 2022                                                                    

                                   Lena Dworén             Tidigare vald till 2022                                                                  

                                   Annika Halldin           Omval på två år till 2023      

                                   Lena Mindus              Omval på två år till 2023 
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§ 17 Val av två ordinarie 

revisorer och en suppleant 

 

 

§ 18 Val av ledamöter till 

OV:s stipendiefond 

 

 

 

 

§ 19 Val av valberedning 

 

 

 

 

§ 20 Övriga frågor  

 

 

 

 Styrelse-                  Anna-Carin Ousbäck Omval på ett år till 2022                                                                       

 suppleanter            Patrik Ernby                Nyval på ett år till 2022                                                                                                             

 

 Revisorer                 Per Bäckström           Omval på ett år till 2022                                                                                                               

                                   Reazul Huq                 Omval på ett år till 2022                                                                     

 Revisorssuppleant Lennart Norén          Omval på ett år till 2022              

                                                  

Ordförande              Elsebeth Welander- Omval på ett år till 2022                                                                        

                                     Berggren                                                         

                                   Annika Halldin           Nyval på ett år till 2022   

                                   Lena Dworén             Omval på ett år till 2022 

                                   Lena Nordin               Omval på ett år till 2022 

                                                                

Ordinarie                  Kerstin Graffman      Sammankallande 

                                                                        Nyval på ett år till 2022                                                                        

Suppleanter             Ingegerd Winblom    Omval på ett år till 2022 

                                   Göran Witt-Strömer Nyval på ett år till 2022 

                                                                                                                                                                                     

o Styrelsen har diskuterat om den skulle kunna sänka 

medlemsavgiften under pågående verksamhetsår och 

har konstaterat att så är inte möjligt. (Se § 11) 

o Ordföranden tackade valberedningen för ett utmärkt 

arbete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

§ 21 Årsmötets avslutning Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet 

avslutat. 

  

Ordförande Vid protokollet: 

  

 

.......................................   ................................. 

Elsebeth Welander-

Berggren 

Lena Dworén 

  

Justeras  

 

 

 

…………………………………….. ………………………………………….. 

Ingalill Nyman Marianne von Hartmansdorff 

 


