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Wagner-Sällskapet i Göteborg 

Årsmötesprotokoll 2014 

  
Tidpunkt: 2014-03-25 kl. 17.30  
Plats: Norges Hus 
Närvarande: 23 medlemmar   
 
 
§1 Mötets öppnande  
 Mötet öppnades av sällskapets ordförande Lennart Röök, som hälsade alla välkomna.  
  
§2  Fråga om kallelse  
 Kallelsen till årsmötet med dagordning skickades senast ut den 8 mars med e-post.  
 Årsmötet godkände att utskicket av kallelsen hade skett enligt stadgarna.  
 
§3  Val av två justeringsmän  
 Christer Forss och Lars Larsson valdes till justeringsmän. 
 
§4  Val av ordförande och sekreterare  
 Lennart Röök valdes till ordförande och Lillemor Madeyski till sekreterare för mötet. 
 
§5  Dagordning  
 Dagordningen fastställdes utan anmärkning.  
 
§6  Styrelsens Verksamhetsberättelse  
 Verksamhetsberättelsen för 2013 redovisades och godkändes av mötet. 

Lennart Röök informerade om Sällskapets räkenskaper 2013 och tackade särskilt för de 
frivilligt skänkta pengarna till Sällskapets stipendiefond från medlemmarna. 

 
§7  Revisionsberättelse 

Richard Norling ombads att läsa upp revisionsberättelsen.  Revisorn godkände 
räkenskaperna för 2013 och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 

  
§8  Ansvarsfrihet  
 Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2013.  
 
§9  Avgifter  
 Medlemsavgiften föreslogs vara oförändrad för 2014 d.v.s. 200 kr per medlem och år.  
 Familjemedlem på samma adress betalar 100 kr per år.  
 Mötet godkände styrelsens förslag på att behålla oförändrad årsavgift för 2014.   
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§10  Val av ordförande  
2013 valdes Lennart Röök till ordförande för 3 år fram till år 2016.  

• Lennart Röök valdes att vara kvar 2 år. 
 
§11  Val av kassör 
 Valberedningens förslag till omval av kassör: 

• Therese Röök för 2 år. 
 Mötet godkände valberedningens förslag.  
 
§12  Val av Styrelseledamöter  
 Valberedningens förslag är val av:  

• Annika Lidvall omval för 2 år 
• Lillemor Madeyski fyllnadsval för 1 år 
• Beatrice Klackenberg 1 år kvar 

 Mötet godkände valberedningens förslag. 
  
§13  Val av styrelsesuppleanter  
 Valberedningens förslag är: 

• Tord Gyllenhammar omval för 1 år 
• Inga Ryberg nyval för 1 år 

 Mötet godkände valberedningens förslag. 
 
§14  Val av revisor  
 2013 valdes Ivan Öfverholm till revisor 3 år framåt fram till 2016 

• Ivan Öfverholm valdes att vara kvar 2 år 
 
§15  Val av Stipendiekommitté för 1 år   
 Valberedningens förslag till omval till Stipendiekommittén är: 

•  Göran Gademan, GöteborgsOperan  
•  Dietrich E. Gross, operasångare/artistagent 

 Valberedningens förslag till nyval till Stipendiekommittén är: 
• Anna-Lena Persson 
• Beatrice Klackenberg 

 Mötet godkände valberedningens förslag. 
    
§16 Val av valberedning avseende Styrelsen  
 Inget val i år 

• Richard Norling (sammankallande) 
• Elisabeth Åkerström 
• Ann Swedberg, suppleant 

 
§17  Valberedning avseende Stipendiekommitté  
 Inget val i år 

• Richard Norling  
• Lennart Röök 
• Anders Brännström 
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§18  Övriga frågor 
 Verksamhetsplan:  

• 22 Maj, 201 årsfirande av Wagner. Ulrich Staerck, pianist och Maria Kransmo, 
sopran vill underhålla med Wesendoncklieder och ge sitt apanage till 
Stipendiefonden. Styrelsen arbetar på att hitta lämplig lokal. 

• 22 juni, resa till Oslo för att se Flygande Holländaren på Oslo Opera. 
• Planerar oktoberfest – nya styrelsen avgör innehållet 
• Styrelsen skall diskutera om Sällskapet har råd att arrangera en sångtävling med 

Bayreuthstipendium under hösten. 
• 14 december – Bio Roy, Metropolitan – Mästersångarna 
• Diskussion om fortsatta insatser för studiecirkelaktiviteter, ge nya perspektiv, historia 

(ev. sonens musik) mm för att fördjupa kunskapen om Wagner och få insyn i 
Wagners övriga musik. Styrelsen utreder alla idéer. 

• Värva medlemmar. 
• Hemsidan skall uppdateras. 
• Bidrag från kommuner och studieförbund skall undersökas vidare. 

 
§19  Mötets avslutande  
 Lennart Röök tackade och avslutade årsmötet.  

 
 

 
	  


