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Wagner-Sällskapet i Göteborg 

Årsmötesprotokoll 2012 

  

Tidpunkt:   2012-04-01 kl. 18.00 

Plats:   Norges Hus, Göteborg 
Närvarande:  27 medlemmar och 5 gäster   

 
 

§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 27 februari med e-

post och post till de medlemmar som ej har 
någon e-postadress. Dagordningen skickades 

ut 17 mars vilket är mer än 2 veckor före 
årsmötet. 

Årsmötet godkände att utskicket av kallelsen 
hade skett enligt stadgarna.  

 
§3 Val av två  

         justeringsmän Gerd Gyllenhammar och Lennart Åkerström 
valdes till justeringsmän. 

 
§4 Val av ordförande  

            och sekreterare Lennart Röök valdes till ordförande och 
Therese Röök till sekreterare för mötet. 

 

§5 Dagordning Dagordningen fastställdes utan anmärkning. 
 

§6 Styrelsens  
     Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen för 2011 lästes upp 

av sekreteraren och godkändes av mötet. 
 

§7 Revisionsberättelse Sekreteraren läste upp revisionsberättelsen 
som var undertecknad av revisorn Ivan 

Öfverholm. 
  

§8 Ansvarsfrihet Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2011.  
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§9 Avgifter Medlemsavgiften föreslogs vara oförändrad för 

2013 d.v.s. 200 kr per medlem och år. 

Familjemedlem på samma adress betalar 100 
kr per år.  

Lennart Röök tackade särskilt för de frivilligt 
skänkta pengarna till Sällskapets 

stipendiefond från medlemmarna. Mötet 
godkände styrelsens förslag på att behålla 

oförändrad årsavgift för 2013.   
 

§10 Val av ordförande 
    för 3 år Lennart Röök är vald till ordförande till år 

2013. 
 

§11 Val av kassör  
           för 2 år Valberedningens förslag är omval av Therese 

Röök för 2 år. 

 Mötet godkände Therese Röök som kassör. 
 

§12 Val av Styrelse- 
              ledamöter för 2 år  Valberednings förslag är: 

 Annika Lidvall omval för 2 år  
 Paulina Helgesson vald till 2013 

 Anders Brännström vald till 2013 
 Mötet godkände valberedningens förslag.  

§13 Val av styrelse- 
        suppleant Valberedningens förslag är:  

Omval av Staffan Truvé för 1 år.  
Nyval av Tord Gyllenhammar för 1 år 

Mötet godkände förslaget. 
 

§14 Val av revisor  
           för 3 år  Ivan Öfverholm är vald till 2013 

 

§15 Val av Stipendie- 
           kommitté för 1 år  Valberedningens förslag är omval av sittande 

Stipendiekommitté.  
I Stipendiekommittén ingår alltid Sällskapets 

ordförande enligt stadgarna.   
 Valberedningens förslag är omval av följande: 

 Lise-Lotte Axelsson, GöteborgsOperan  
 MariAnn Häggander, hovsångerska  

 Dietrich E. Gross, operasångare/artistagent 
    Therese Röök, medlemsrepresentant 

 Mötet godkände förslaget.    
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§16 Val av valberedning  

          avseende Styrelsen Inget val i år: 

Richard Norling (sammankallande) som är 
vald till 2013. 

Ann Swedberg och Elisabeth Åkerström är 
valda till 2013.  

 
§ 17 Val av valberedning  

     avseende Stipendie- 
     kommitté Denna valberedning är vald till 2013 och 

består av: 
Anders Brännström (sammankallande), 

Richard Norling och Lennart Röök.  
§18 Övriga frågor  

1. Ordföranden informerade om planerad 
verksamhet för hösten och våren 2013: 

 

  Ragnarök 19-20 apri l  i  Göteborgs 

konserthus.  

  Säl l skapet kommer att  informera om Helena 

Döses Master-Class konsert  i  Kungälv 8 

august i  i  Mimers Hus Kungälv.  

  Åka t i l l  Bi rg i t  Ni l sson Museet med buss 

t i l l sammans med GöteborgsOperans vänner 

den 21 august i .  Informat ion f inns på vår 

hemsidan.  

  Hösten 2012 -  P laneras ett  föredrag av 

Margaret Myers docent i  musikvetenskap. 

Analys av Wagners musik.  

  Hösten 2012.  Bjuda in sångare som har 

sjungi t  i  Bayreuth. T.ex. Harald Ek el ler Beri t  

L indholm  

  Sångartävl ing 13 januari ,  2013. 

Bayreuthst ipendiet.  

  Se Tristan och Isolde på GöteborgsOperan.  

Därefter ha en jubi leumsfest  t i l l sammans 

med Wagnersäl l skapen i  F inland, Norge, 

Is land och Danmark. Förs lagsvis lördagen 9 

mars.  En medlem föreslog efterfest  på 

Palace. Lennart  f rågar p ianisten Det lev 

Eis inger om han kan komma t i l l  Göteborg.  

 

2. Lennart informerade om situationen med 
Bayreuth-biljetter i år. Hela biljettsystemet 

har ändrats. Inga grupper kommer att få 
förtur. I framtiden skall biljetter sökas 

individuellt. Vi kommer att informera via e-
post om hur man söker biljetter. 
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3. Sällskapet har tagit fram pins/broscher med 

Sällskapets initialer WSG. Prov kommer att 

skickas runt i pausen. 
 

 

§19 Mötets avslutande  
 

Lennart Röök tackade för visat intresse och 

mötet avslutades med underhållning av årets 
Bayreuthstipendiat Charlotta Henricson 

ackompanjerad av Otto Kern. Därefter åt de 
närvarande en mingel-tallrik och till kaffet 

serverades den populära Wagner-tårtan. 
 

 
 

Vid pennan 
 

 

 
Thérèse Röök 

 
 

 
Justeras 

 
   

                                      
                 Gerd Gyllenhammar   Lennart Åkerström 

 
 


