
Protokoll fort vid foreningsstamma i

FORENINGEN OPERAVANNERNA
VID KUNGLIGA OPERAN | STOCKHOLM

Tisdagen den 26 april 2022 i Ostermalms Féreningsrads lokaler

Narvarande 24 medlemmar enligt bifogad forteckning.

§ 1 Arsmétets Oppnande

§ 2 Val av ordf6rande och

sekreterare for modtet

§ 3 Faststallande av

dagordningen

§ 4 Justering av

réstlangden

§ 5 Motets stadgeenliga
utlysande

§ 6 Val av tva justerare
som ocksa ska tjanstgora
som valkontrollanter och
rostraknare

§ 7 Styrelsens
verksamhetsberattelse

Féreningens ordférande Elsebeth Welander-Berggren forklarade
arsmOtet Sppnat.

Elsebeth Welander-Berggren utsags till ordférande och

Lena Dworén till sekreterare.

Méotet faststallde utsdnd dagordning.

Av medlemmarna patecknad narvarolista godkandes som

réstlangd. (Bilaga 1)

Motet konstaterade att stdmman utlysts i stadgeenlig ordning.

Bjérn Svensson och Eva Nordstrém utsags till justerare tillika

réstradknare.

Verksamhetsberattelsen mottogs utan kommentarer.
Leif Nilsson presenterade resultat- och balansrakningen for

féreningen och stipendiefonden. (Bilaga 2+3)
o Arets resultat ar lagre 4n 2020 pa grund av att

féreningen tappat manga medlemmar, vilket gett 32 000
kr i lagre intakter.

o Resultatet har ven paverkats av arvode och tryckning av

jubileumsnumret av OV-Revyn.
o Féreningen sponsrade 40-arsjubiléet i Odd Fellow

Ordenslokaler med 25 000 kr.

o Det bokférda anskaffningsvardet for Stipendiefonden ar

pa grund av donationer 650 000 kr i Spiltan fonderna.
Marknadsvardet for dessa ar idag 1 186 763 kr.



§ 8 Revisorernas
berdattelse

§ 9 Faststdllande av
resultat- och

balansrakning

§ 10 Fraga om

ansvarsfrihet for styrelsen

§ 11 Faststallande av

mediemsavgifter for det
kommande
verksamhetsaret

§ 12 Faststallande av
eventuella arvoden

§ 13 Forslag fran styrelsen

§ 14 Inkomna motioner

§ 15 Val av ordférande fér

féreningen

§ 16 Val av ordinarie

styrelseledaméter och

suppleanter

§ 17 Val av tva ordinarie
revisorer och en suppleant

o Utdelade stipendier uppgick till 50 000 kr.

Reazul Hug laste upp revisionsberattelserna for foreningen och

stipendiefonden. Bada daterade den 17 februari 2022 och

undertecknade av Per Backstrém och Reazul Hug. (Bilaga 4)

Motet faststallde foreningens samt stipendiefondens resultat-
och balansrakningar for verksamhetsaret 2021

Motet beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret
2021.

Motet faststallde styrelsens forslag om oférandrade arsavgifter
345 kr for fullbetalande medlem liksom for avgifter for

familjemedlemmar 125 kr samt 150 kr for ungdom t.o.m. 30 ar.

Styrelsen féreslog att inga arvoden skall utga under kommande
verksamhetsar. Moétet besldt enligt styrelsens férslag.

Inga forslag forelag.

Inga motioner férelag.

Kerstin Graffman foredrog valberedningens forslag till
ledamoter fram till nasta foreningsstamma. (Bilaga 5)
Motet valde enligt valberedningens férslag:
Ordférande Elsebeth Welander- Omval pa ett ar till 2023

Berggren

Ordinarie styrelse- Ann Léfberg Tidigare vald till 2023

ledaméter Leif Nilsson Omval pa tva ar till 2024
Lena Dworén Omval pa tva ar till 2024
Annika Halldin Tidigare vald till 2023
Lena Mindus Tidigare vald till 2023

Styrelse- Patrik Ernby Omval pa ett ar till 2023

suppleanter Anders Aker Nyval pa ett ar till 2023

Revisorer Per Backstr6m Omval pa ett ar till 2023
Reazul Huq Omval pa ett ar till 2023

Revisorssuppleant Gaby Borglund Nyval pa ett ar till 2023



§ 18 Val av ledamoter till
OV:s stipendiefond

§ 19 Val av valberedning

§ 20 Ovriga fragor

§ 21 Arsmotets avslutning

Ordf6rande

Elsebeth Welander-

Berggren

Justeras -

ao [

Ordférande Elsebeth Welander- Omval pa ett ar till 2023

Berggren
Annika Halldin Omval pa ett ar till 2023
Lena Dworén Omval pa ett ar till 2023

Hovsangerska Lena Nordin Omval pa ett ar till 2023

Ordinarie Kerstin Graffman §Sammankallande

Omval pa ett ar till 2023

Suppleanter Ingegerd Winblom Omval pa ett ar till 2023
Goran Witt-Str6mer Omval pa ett ar till 2023

o Ordfdranden informerade om att OV:s arslunch ager rum
den 22 januari 2023. Operakdallaren har kraftigt hdjt
priset till ca 1 000 kr/medlem.
Motet gav ordféranden i uppdrag att hitta en lamplig
restaurang med lagre pris fér arslunchen.

o Leif Nilsson rapporterade att efter paminnelsebrev har

foreningen fatt in manga medlemsavgifter for 2022.
o Ordfdranden tackade valberedningen for ett utmarkt

arbete.
o Dennye suppleanten Anders Aker presenterade sig.
o Avgaende suppleanten Anna-Carin Ousback avtackades

med blommor.

Ordf6randen tackade for visat intresse och forklarade métet
avslutat.

Vid protokollet:

aa Wey
Lena Dworén
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Bjorn svehsgon Eva Nordstrém


