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VADSTENA-AKADEMIENS VÄNNER                    PROTOKOLL  
ÅRSMÖTE  
 
 
 
Årsmötesdatum Lördagen den 2 augusti 2014 
Tid  15.00 – 16.10                                                              
Plats  Västra vallen på Vadstena slott. 
Närvarande 80 personer, inklusive åtta styrelseledamöter, hade nedtecknat sina namn på 

deltagarlistan, men ytterligare ett antal personer deltog på årsmötet.  
Dessutom närvarade Nils Spangenberg, VD och konstnärlig ledare, samt 

 fem stipendiater under §8. 
 
 
§1 Öppnande Ordföranden Magnus Vahlquist hälsade alla nya och gamla medlemmar hjärtligt 

välkomna till det 37:de årsmötet. Han gratulerade Nils Spangenberg till jubileums-
året och till den fina jubileumsdagen den 31 juli, till vilken alla medlemmar hade 
inbjudits genom medlemsbladet. Astrid Lande, tidigare VD i Akademien och 
hedersmedlem i Föreningen, kallades fram och fick mottaga ett ex av den nya 
jubileumsboken.  Därefter förklarade Magnus Vahlquist årsmötet öppnat.  

 
§2 Val av mötesordförande Till mötesordförande valdes Magnus Vahlquist och till mötessekreterare Lola  
och sekreterare Björkquist. 
 
§3 Justerare Till protokolljusterare valdes Maud Normell, Stockholm och Lars Molin, Örebro.  

 
§4 Dagordning  ./. Beslutades fastställa dagordningen enligt utdelat förslag.  Bilaga 1.  
  
§5 Röstlängd   ./. Beslutades att sända runt en deltagarlista för namnpåskrifter. Bilaga 2.  
 
§6 Mötets utlysande Anmälan av årsmötesdatum gjordes i medlemsbladet i februari. Kallelsen med 

anmälningsmöjlighet utsändes i medlemsbladet i början av maj.  
Beslutades att årsmötet utlysts i laga ordning. 
 

§7 Beslut om utdelning av Nils Spangenberg meddelade att alla årets fem sångare har stora roller i operan  
stipendier ”Silverskeppet”, varför alla borde belönas på samma sätt. 
Stipendium till minne av  Magnus Vahlquist redogjorde för styrelsens förslag gällande utdelning av medel till  
I.M.Rappe minne av Ingrid Maria Rappe. Stipendiet föreslås bli 15 000 kr och att hela summan 

kan tas ur fonden till Ingrid Maria Rappes minne.   
 Styrelsen föreslår att stipendiet i sin helhet utdelas till basen Nils Gustén, 
 Beslutades enligt styrelsens förslag 
 att till minne av Ingrid Maria Rappe, ur minnesfonden, utdela ett stipendium på 

15 000 kr, till basen Nils Gustén för de framstående insatserna i ” Silverskeppet”. 
  
Övriga stipendier   Ordföranden meddelade vidare att fyra riktade stipendier på 15 000 kr 

 utdelas för likaledes framstående sångarinsatser i operan ”Silverskeppet”.  
 De är: Maud och Rolf Gunnarssons stipendium till mezzosopranen 

Anna-Sara Åberg,  Lars Kritz stipendium till mezzosopranen Annie 
Fredriksson, Märta Christina och Magnus Vahlquists stipendier till 
tenoren Wiktor Sundqvist och sopranen Sibylle Glosted.   

 Dessutom tilldelas oboisten Magdalena Fronczak och klarinettisten 
Malin Lindahl var sitt studiestipendium på 10 000 kr av Lars Kritz.  
  

§8  Stipendiaterna   Stipendierna utdelades och stipendiaterna hyllades med blommor och applåder. 
hyllas  På grund av många ansträngande framträdanden bjöds inte årsmötet på några 

musikaliska insatser, utan får avnjuta dessa vid kvällens föreställning.   
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§9  Verksamhetsbe- Verksamhetsberättelsen för tiden 130101 – 131231, Bilaga 3, hade utdelats och         
rättelsen  ./. ordföranden kommenterade en del avsnitt, och konstaterade bl.a. att föreningen har  
 runt 510 medlemmar, en liten minskning från föregående år. Ekonomin är ganska bra 

och medlemmar har under året skänkt betydande bidrag till finansieringen av 
jubileumspublikationen. 
Föreningen har, som beslutades vid årsmötet 2013, överfört 50 000 kr till 
delfinansiering av operan ”Jorum orm  i ögat”.  
Beslutades att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

   
Ekonomisk redovisning Den ekonomiska redovisningen för föreningen och dess fonder för tiden 130101 – 
./. 131231 var fogad till verksamhetsberättelsen. Bilaga 4.  

Årets resultat blev 90 064 kr och det egna kapitalet 173 164 kr. Det sistnämnda 
40 000 kr bättre än föregående år. 

   
§10 Fastställande av  Beslutades att godkänna redovisade resultat- och balansräkningar för vänföre-  
resultat- och balansräkn.  ningen och dess fonder enligt bilaga 4. 
 
§11 Revisionsberättelsen Revisorsersättare  Arne Svahn föredrog revisionsberättelsen som tillstyrkte  
./.  ansvarsfrihet för styrelsen. Bilaga 5. 

  
§12 Beslut om  Beslutades i enlighet med revisorernas förslag, enligt bilaga 5, att bevilja styrelsen  
ansvarsfrihet   ansvarsfrihet för verksamhetstiden 130101 - 131231. 
 
§13 Beslut angående Magnus Vahlquist hänvisade till den ekonomiska redogörelsen som detta år skulle 
föreningens medel möjliggöra att styrelsen kan föreslå att dels 50 000 kr av vänföreningens medel 

överförs till Akademiens operaproduktion innevarande år, dels att 25 000 kr  
överförs som bidrag till jubileumsarrangemangen.   
   
Beslutades att styrelsen får befogenhet att till Akademien överföra 50 000 kr 
av föreningsmedel enligt styrelsens förslag ovan, för täckande av delkostna-  
derna för 2014 års operaproduktion ”Silverskeppet”, samt 25 000 kr till 
jubileumsarrangemangen.   

 
§14 Stadgeändringsförslag Styrelsen fick i uppdrag från årsmötet 2012 att se över § 7 i stadgarna. Vid årsmötet 

2013 beslutades därefter : 
 att efter första meningen i §7 skulle texten ha följande lydelse: 
 Ordföranden utses vid årsmötet för tiden fram till påföljande årsmöte. Årsmötet 

utser varje år hälften av övriga styrelseledamöter för en period av två år.  
 (Nuvarande lydelse : 
 Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör och sekreterare och minst fyra högst sex 

övriga ledamöter. Den utses vid årsmötet för tiden fram till påföljande årsmöte.) 
 Ändring av stadgarna kräver, dels att Akademiens styrelse får tillfälle att yttra sig 

över ändringsförslaget, dels att beslut tas vid två på varandra följande medlems- 
möten, varav ett skall vara årsmöte.  

 
Beslut, stadgeändring § 7 Vadstena-Akademiens styrelse har godkänt ändringsförslaget.  
 Årsmötet beslutar nu för andra gången enligt styrelsens förslag.  §7 får därmed 

följande lydelse: 
  
 Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör och sekreterare och minst fyra, högst 

sex övriga ledamöter. Ordföranden utses vid årsmötet för tiden fram till påföl-
jande årsmöte. Årsmötet utser varje år hälften av övriga styrelseledamöter för 
en period av två år.  

 Valet av ledamöter förbereds av en av årsmötet utsedd valberedning. 
 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst 

tre ledamöter. Vid styrelsesammanträdena förs protokoll, som justeras av 
ordföranden och en inom styrelsen utsedd ledamot.  
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 Styrelsen är beslutsför om minst fyra ledamöter är närvarande. Omröstning 

inom styrelsen sker öppet och beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika 
röstetal avgör ordföranden. 

 Beslutet ovan innebär att stadgeändringen träder i kraft efter justering av 
årsmötesprotokollet. 

  
Valärenden  Valberedningens förslag föredrogs av Maria Waxegård  
   
§15 Beslut om antal Valberedningen föreslår oförändrat antal övriga ledamöter, dvs. sex stycken.   
övriga ledamöter i  
styrelsen  Beslutades att antalet övriga ledamöter skall vara oförändrat sex stycken. 
  
§16 Val av ordförande Då Magnus Vahlquist, efter 16 år som ordförande i vänföreningen, avböjt återval 

föreslår valberedningen nyval av Inga Lewenhaupt, Stockholm, till föreningens 
ordförande.  
Beslutades enligt valberedningens förslag att enhälligt välja Inga Lewenhaupt, 

 till vänföreningens ordförande, samt  
 att välja Lars Grahn till vice ordförande på 2 år.  
  
§17 Val av kassör  Beslutades enligt valberedningens förslag att omvälja May Broomé, Vadstena på 

ett år till kassör. 
 

§18 Val av sekreterare Då även Lola Björkquist, efter 18 år som sekreterare avböjt återval, föreslår 
  valberedningen nyval av Rebecka Millhagen Adelswärd, Stockholm, till  
  sekreterare.    
  Beslutades enligt valberedningens förslag att nyvälja Rebecka Millhagen  
  Adelswärd på två år till sekreterare. 
 
§19 Val av övriga  Övriga styrelsemedlemmar har tackat ja till omval. 
ledamöter i styrelsen  Valberedningen föreslår således omval på två år av Ture Rangström, Stockholm 

och Viveca Sörensen, Vadstena, samt omval på ett år av  Christer Casell, och 
Louise Petrén, båda Vadstena, och Viveka Anderberg Åkerhielm, Dyltabruk.   
Beslutades enligt valberedningens förslag. 

 
§20 Val av revisorer Valberedningen föreslog omval på ett år av de ordinarie revisorerna, Bo Ribers, 
tiden 150101-151231 Motala, och John Waller, Vadstena. Likaså omval på ett år av revisorsersättare Arne 

Svahn, Hägersten, och nyval på ett år av Karl-Erik Svensson, Stockholm efter Curt 
Friman som avböjt omval. 
Beslutades enligt valberedningens förslag. 
 

§21 Val av valberedning Årsmötet föreslog omval av samtliga valberedare.   
Årsmötet beslutade omvälja Maria Waxegård, Norrköping, tillika sammankallan- 

 de, Inger Wiik, Bagarmossen och Jan Johansson, Vadstena.  
   
§22 Beslut om medlems-  Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter för 2015 vilka är: 200 kr för enskild 
avgift för 2015  medlem, 300 kr för par, 100 kr för ungdom under 25 år, 5 000 kr företagsmedlem,  
 2 000 kr ständig medlem och 3 000 kr ständig medlem för par.   
 Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter för 

2015. 
 

§23 Motioner  Inga motioner hade inkommit.  
 
§24 50-årsjub. 2014 Det fanns inget att tillägga på denna punkt. 
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§25 Övriga ärenden Årets medlemsresa gick till Ystad för operaföreställningen om ”Hugo Alfven” och  
Medlemsresa 2015 besök på Marsvinsholms skulpturpark. Under återresan fick styrelsen flera förslag 

på resor för 2015. Lars Molin föreslog på årsmötet ett besök på Öresundsoperan med 
olika utflykter i Danmark.    

 Årsmötet föreslog att styrelsen planerar för 2015 års resmål med stöd av inkomna 
förslag. 

Information Magnus Vahlquist meddelade att det inte blir något lotteri under årsmötesmiddagen 
utan uppmanar istället till köp av jubileumsskriften, servetter och nya pins med 
Vadstena-Akademiens logga.  

  
§26 Akademi-information Nils Spangenberg gav en rapport om aktuella frågor i Akademien. 
   
§27 Avslutning och tack Inger Wiik  tackade styrelsen, på årsmötets vägnar för det gångna året. 
  På föreningens och styrelsens vägnar avtackade Lars Grahn avgående Magnus 
  Vahlquist och Lola Björkquist med tal och återblickar på de många årens arbete 
  i styrelsen och överräckte blommor och presentförpackningar. 
  Årsmötet beslutade att båda skulle bli hedersmedlemmar i Vänföreningen.  
  Nils Spangenberg tackade på Akademiens vägnar för ett fint samarbete genom 
  åren och överräckte blommor m.m.   

Därefter var det Magnus Vahlquists och Lola Björkquists tur att tacka för de 
 överväldigande hyllningarna. Båda hade med glädje arbetat i styrelsen och trivts 
 tillsammans med Akademiens anställda och vänföreningens alla styrelsemedlemmar 
 och vänner.  

Ordföranden avslutade därefter årsmötet och överlämnade klubban till vice 
 ordföranden Lars Grahn och avslutade årsmötet kl 16.10. 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Efter årsmötet  Under den efterföljande middagen, som hade arrangerats av Christer Casell,   
 informerades medlemmarna om dagens operaföreställning ” Silverskeppet”, som 

årsmötesdeltagarna efter avslutat måltid kommer att åhöra.   
.  Under middagen utbringades en skål till minne av Ingrid Maria Rappe. 

 
 
 
 
Lola Björkquist, sekreterare Magnus Vahlquist, mötesordförande 
 
 
 
 
Maud Normell, justerare Lars Molin, justerare    


