
 

 

Årsmötesprotokoll 2015 

2015-09-15 

 

Protokoll från årsmöte med Skallsjö vokalensemble i Skallsjö 
kyrka tisdagen den 15 september 2015 
	  
 

1. Körens ordförande Caroline Jansson hälsar alla välkomna och öppnar 
mötet. 
 

2. Mötet förklaras behörigen utlyst. 
 

 
3. a) Till ordförande för mötet väljs sittande, Caroline Jansson. 

b) Till sekreterare väljs Catarina Mörck. 
 

4. Följande övriga frågor anmäldes förutom de som finns på 
dagordningen: 
a) Choralaid, vill kören deltaga i insamling till UNHCRs arbete med 
flyktingar i Grekland? (Arne Hjelte). 
b) Städning efter körövningar, kan alla hjälpa till istället för att olika 
stämmor ansvarar månadsvis? (Caroline Jansson). 
c) Kan stämfiskaler även vara sammankallande för sin stämma vid 
körens fester? (Caroline Jansson). 
d) Uppmaning till alla att respektera och passa tider vid körövningar 
(Bo Sandquist). 

 
 

5. Förslaget till dagordning godkänns. 
 

6. Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Annika Björklund och 
Gun Holm. 
 

7. Årsmötet beslutade att ändra stadgarna 8.1 avseende revisorer till 
följande: Revisorernas mandat 2 år med växelvis avgång, varvid en 
revisor väljs vartannat år och en vartannat år. 
 

8. Föregående årsmötesprotokoll från 2014 läses upp, godkändes och 
lades till handlingarna. 

 
9. Verksamhetsberättelsen för 2014 – 2015 gicks igenom, godkändes och 

lades till handlingarna. 
 



10.  Kassarapporten för 2014- 2015 godkändes och lades till handlingarna. 
 

11.  Arne Hjelte läste upp revisorernas berättelse, vilken godkändes och 
lades till handlingarna. 

 
12.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 – 2015. 

 
13. Valärenden:  
a) Till ordförande för verksamhetsåret 2015 – 2016 valdes Caroline 

Jansson. 
b) Till ordinarie ledamöter för 2015 -2017 valdes Catarina Mörck och 

Arne Hjelte. 
c) Till suppleanter för 2015 – 2016 valdes Margareta Luppert och Gun-

Marie Sörqvist. 
 

14.  Till revisor valdes Mona Lindberg 2015-2016 och Leif Svanberg 2015-
2017. 
 

15.  Till valberedning fram till årsmötet 2016 valdes Benkt Skoog och Bo 
Sandquist. 
 

16.  Arne Hjelte informerade om kommande budget. 
 

17.   Övriga frågor, rapporterade innan mötet: 
 

a) till stämfiskaler valdes:  
sopraner: Margareta Collin och Anita Sandell 

                altar: Ann-Louise Oldenqvist och Margrethe Palm 
    basar: Bengt Hammarberg och Leif Svanberg 

                tenorer: Bo Sandquist och Benkt Skoog. 
 b)  till notfiskaler valdes Eva Håkansson och Jane Bergström. 
 c)  Julfest kommer att hållas av altarna den 15 december. 
 d) Vårfest kommer att hållas av sopranerna 2016. 
 e) Det beslutades efter omröstning att kören kommer att deltaga vid  
    midnattsmässan.        
     

18.  Övriga frågor enligt paragraf 4: 
a) Choralaid: mötet beslutade att de som vill, kan betala in 100 kr 

extra när årsavgiften betalas in, de extra pengarna kommer då att 
skänkas till UNHCR. 

b) Städning: mötet beslutade att alla hjälps åt efter körövningarna. 
c) Ansvariga för fester: mötet beslutade att stämfiskalerna informerar 

sin stämma vid festansvar. 
d) Bo Sandquist uppmanade alla att passa tider vid körövningar! 

 
  



19.  Ordföranden Caroline Jansson tackar för visat intresse och för allt 
engagemang i kören och avslutar mötet. 
 

Vid pennan 
 
 

Catarina Mörck 
Sekreterare 
 
Protokollet  justeras 
 
 

    

Caroline Jansson  Annika Björklund  Gun Holm 
Ordförande  Justerare  Justerare 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


