FÖRENINGEN VADSTENA-AKADEMIENS VÄNNER

Protokoll fört vid årsmötet söndagen den 26 juli 2015
Tid: kl. 15.00
Plats: Vadstena folkhögskola
Närvarande: Åttioåtta personer hade nedtecknat sina namn på deltagarlistan men ytterligare personer
närvarade.

Ordföranden Inga Lewenhaupt hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Stadgeenlig dagordning utdelades (bilaga 1).
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till mötesordförande valdes Inga Lewenhaupt och till mötessekreterare Rebecka
Millhagen Adelswärd.
2. Upprättande av röstlängd.
Årsmötet beslutade att sända runt en deltagarlista för namnpåskrifter (bilaga 2).
3. Fastställande av mötets utlysande i laga ordning.
Årsmötet fann att mötet hade utlysts i laga ordning genom angivande av mötesdatum i
Oxögat 1/2015 i februari samt kallelse med anmälningsmöjlighet i Oxögat 2/2015.
4. Val av två föreningsmedlemmar att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Magnus Vahlquist och Lars Molin.
5. Föredragning av verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkningar.
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen (bilaga 3) jämte resultat- och
balansräkningarna för år 2014 (bilaga 4). Medlemsantalet var oförändrat 510 och det
ekonomiska resultatet något mindre än föregående år beroende på satsningen på jubileet
och det nya medlemsbladet Oxögat. Som beslutades vid årsmötet 2014 har föreningen
skänkt 50 000 kr till Akademiens operaproduktion Silverskeppet och 25 000 kr till dess
jubileumsarrangemang. Årets resultat blev 62 218 kr och det egna kapitalet 160 382 kr.
Till den i förväg utdelade verksamhetsberättelsen meddelade ordföranden ett tillägg om
Lars Kritz´ donation 2014.
Årsmötet beslutade lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
6. Föredragning av revisionsberättelse för föreningen.
Revisor Bo Ribers föredrog revisionsberättelsen (bilaga 5) för föreningen som tillstyrkte
ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av resultat- och balansräkningar för föreningen.
Årsmötet fastställde resultat- och balansrapporterna för föreningen och dess fonder.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
9. Beslut om styrelsens förslag angående användningen av medel som står till föreningens förfogande.
Ordföranden hänvisade till att den ekonomiska redogörelsen även detta år skulle
möjliggöra en överföring av 50 000 kronor till Akademiens operaproduktion.

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag efter samråd med Akademien gällande
utdelning av stipendier till sångarna för förtjänstfulla insatser i operan Son of Heaven:
Stipendium på 20 000 kr ur Fonden till Ingrid Maria Rappes minne till countertenoren Daniel
Carlsson.
Stipendium på 15 000 kr ur Lars Kritz’ fond till mezzosopranen Karin Osbeck.
Stipendium på 10 000 kr ur Lars Kritz’ fond till sopranen Sanna Gibbs.
Stipendium på 10 000 kr ut Lars Kritz’ fond till alten Susanna Sundberg.
Märta Christina Vahlquists stipendium på 15 000 kr till barytonen Richard Hamrin (medel
disponerade av Akademien).
Ordföranden meddelade att Britt Ekberg för förtjänstfulla orkesterinsatser skänkt fyra
stipendier à 10 000 kr flöjtisten Kristine West, första violinisten Stina Jansson, andra
violinisten Maria Wernberg och cellisten Stina Petersson, vilka utdelats vid den sista
föreställningen av Les Grandes Nuits på Gamla Teatern.
Årsmötet beviljade styrelsens förslag till användning av föreningens disponerade medel.
10. Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrelsen (stadgarna § 7).
I enlighet med § 7 i föreningens stadgar skall styrelsen bestå av ordförande, kassör,
sekreterare och minst fyra högst sex övriga ledamöter. Ordföranden utses vid årsmötet
för tiden fram till påföljande årsmöte. Årsmötet utser varje år hälften av övriga
styrelseledamöter för en period av två år. Valberedningens förslag föredrogs av Maria
Waxegård. Valberedningen föreslog oförändrat antal övriga ledamöter, dvs sex stycken.
Beslutades enligt valberedningens förslag.
11. Val av ordförande, kassör och sekreterare (§ 7).
Valberedningen föreslog omval av ordföranden och årsmötet beslutade i enlighet med
detta. Sekreteraren vald till 2016 förklarade sig villig att kvarstå. Då May Broomé av
hälsoskäl måste lämna styrelsen föreslog valberedningen nyval av Kerstin Ramå.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att enhälligt välja Kerstin Ramå till
vänföreningens kassör på två år.
12. Val av övriga ledamöter i styrelsen (§ 7).
Av övriga styrelseledamöter kvarstår enligt föregående årsmötesbeslut Lars Grahn, Ture
Rangström och Viveca Sörensen ytterligare ett år. Christer Casell och Viveka Anderberg
Åkerhielm omvaldes på två år. Då Louise Petrén avböjt omval föreslog valberedningen
nyval av Loa Falkman på två år. Då han ännu inte slutgiltigt hade tackat ja föreslogs
platsen vara vakant tills dess ett definitivt besked kom. Vid nej skulle platsen förbli vakant.
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
13. Val av revisorer och ersättare (§ 9).
Valberedningen föreslog omval på ett år av de ordinarie revisorerna Bo Ribers och John
Waller. Likaså omval av revisorsersättarna Arne Svahn och Karl-Erik Svensson på ett år.
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
14. Val av tre ledamöter i en valberedning, varav en utses till sammankallande.
Årsmötet föreslog omval av samtliga valberedare.
Årsmötet beslutade omvälja Maria Waxegård (sammankallande) Inger Wiik samt Jan
Johansson.
15. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande räkenskapsår.

Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter för 2016: 200 kr för enskild medlem, 300
kr för par, 100 kr för ungdom under 25 år, 5 000 kr för företagsmedlem, 2 000 kr för
ständig medlem och 3 000 kr ständigt medlemskap för par.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter för
2016.
16. Behandling av motioner och inkomna medlemsförslag.
Inga motioner eller medlemsförslag hade inkommit.
17. Övriga ärenden som ej är föremål för beslut.
Ordföranden meddelade att information om kommande resa samt om Akademiens
framtidsplaner kommer att ges i novembernumret av Oxögat.
Inger Wijk tackade styrelsen på årsmötets vägnar för det gångna året.
Ordföranden avtackade May Broomé och Louise Petrén för fleråriga förtjänstfulla
insatser som kassör respektive medlemsregisteransvarig och utdelade blommor.
Britt Ekberg tackades för sin generösa stipendiegåva.
Diplom och blommor utdelades till de fem stipendiaterna, som tackade med ett
sångprogram ackompanjerat av pianisten Sofia Nilsson: Susanna Sundberg sjöng
Zueignung av Richard Strauß, Richard Hamrin I drömmen är du mig nära av Emil Sjögren
och Karin Osbeck och Sanna Gibbs Blomsterduetten ur Lakmé av Léo Delibes.
Dirigenten David Björkman presenterade sig och gav en livfull och uppskattad
beskrivning av sitt arbete med operan Son of Heaven, som många årsmötesdeltagare
skulle se samma kväll. Han avtackades med en flaska champagne.
Ordföranden avslutade därefter årsmötet.
_____________________________________________________________
Vid den efterföljande middagen arrangerad av Christer Casell i Folkhögskolans matsal
utbringade ordföranden en skål till minne av grundaren och donatorn Ingrid Maria
Rappe. Viveka Anderberg Åkerhielm gjorde en förtjänstfull insats genom försäljning av
föreningens servetter till förmån för Akademien.
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