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Årsmötesprotokoll 2020

Protokoll från årsmöte med Skallsjö vokalensemble på Tollereds 
dansbana lördagen den 12 september 2020

 
1.  Körens ordförande 

mötet. 

2.  Mötet förklaras behörigen utlyst.

3.  a) Till ordförande för mötet väljs sittande, 
b) Till sekreterare väljs 

4.  Caroline Jansson och 
mötet. 

5.  Förslaget till dagordning godkänns.

6.  Att jämte ordföranden justera protokollet väljs 
Lena Holberg. 

7.  Föregående årsmötesprotokoll från 20
Arne Hjelte, godkänns och läggs till handlingarna. Tillägg: 
avgick efter förra årsmötet, 
fyllnadsval. Detta skedde efter årsmötet.

8.  Verksamhetsberättelsen för 201
godkänns och läggs till handlingarna.

9.  Kassarapporten för 201

10.  Mona Lindberg
läggs till handlingarna.

11.  Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 201

12.  Årsavgiften för 20
Caroline Janssons förslag om uppehåll med köravgift avslås härmed.

13.  Valärenden: 
a) Till ordförande för verksamhetsåret 20

Mörck. 
b) Till ordinarie ledamöter för 20

Lennart Svantesson

14.  Till revisor 2020

15.  Arne Hjelte och 

16.  Till valberedning fram till årsmötet 2021

Annika Björklund

17.  Arne Hjelte informerar om kommande budget

årsmötet. 

 
Skallsjö Vokalensemble 
Årsmötesprotokoll 2020 

 

Årsmötesprotokoll 2020 

2020

Protokoll från årsmöte med Skallsjö vokalensemble på Tollereds 
dansbana lördagen den 12 september 2020 

Körens ordförande Catarina Mörck hälsar alla välkomna och öppnar 

Mötet förklaras behörigen utlyst. 

a) Till ordförande för mötet väljs sittande, Catarina Mörck
Till sekreterare väljs Kajsa Lundquist. 

Caroline Jansson och Anna-Lena Lundström anmäler varsin fråga till 

till dagordning godkänns. 

Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Linda Molin
 

Föregående årsmötesprotokoll från 2019 visas upp på powerpoint av 
Arne Hjelte, godkänns och läggs till handlingarna. Tillägg: 

k efter förra årsmötet, Maria Gelkner blev istället invald genom 
fyllnadsval. Detta skedde efter årsmötet. 

Verksamhetsberättelsen för 2019 – 2020 gås igenom av Arne Hjelte, 
godkänns och läggs till handlingarna. 

Kassarapporten för 2019 - 2020 godkänns och läggs till handlingarna.

Mona Lindberg läser upp revisorernas berättelse, vilken godkänns och 
läggs till handlingarna. 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 201

Årsavgiften för 2020-21 beslutas vara oförändrad, 200 kr
anssons förslag om uppehåll med köravgift avslås härmed.

Till ordförande för verksamhetsåret 2020 – 2021
 

Till ordinarie ledamöter för 2020 - 2022 väljs Maria Gelkner
Lennart Svantesson. 

20 -2022 väljs Mona Lindberg. 

och Catarina Mörck väljs till firmatecknare. 

eredning fram till årsmötet 2021 väljs Carolina Mörck

Annika Björklund. 

Arne Hjelte informerar om kommande budget som godkänns av              

2020-09-12 

Protokoll från årsmöte med Skallsjö vokalensemble på Tollereds 

välkomna och öppnar 

atarina Mörck 

anmäler varsin fråga till 

Linda Molin och Anna-

visas upp på powerpoint av 
Arne Hjelte, godkänns och läggs till handlingarna. Tillägg: Anita Sandell 

r blev istället invald genom 

gås igenom av Arne Hjelte, 

godkänns och läggs till handlingarna. 

läser upp revisorernas berättelse, vilken godkänns och 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 – 2020. 

200 kr per år. 
anssons förslag om uppehåll med köravgift avslås härmed. 

 väljs Catarina 

Maria Gelkner och 

 

Carolina Mörck och      

som godkänns av               
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Skallsjö Vokalensemble 
Årsmötesprotokoll 2020 

 

 
18.  Till stämfiskaler väljs följande:  

sopraner:  Gun Holm och Marie Engström 
altar:   Magdalena Hulthe och Christina Enström 
tenorer:  Karl-Axel Lööf 
basar:  Nisse Angervall. 

19.  Till notfiskaler väljs Clary Lundberg Malmlöef och Annika Björklund. 

20.  Susanna Myrberg berättar om sina tankar för kören i höst. Endast        

personer som inte tillhör riskgrupp får öva tillsammans 4 åt gången  

före eller efter Zoommötet på tisdagar.  

Zoommötet kommer att innehålla en röstuppvärmning samt att vi 
tillsammans gör en utbildning från Körakademin.  

Anmälan till körakademin finns på hemsidan, vi gör det tillsammans 
första Zoomträffen. Efter anmälan ges tillgång till ScorX övnings-
stämmor. Vi kommer också att lyssna på något körverk tillsammans, tips 
på verk mottages!  

Det är viktigt att sjunga själv hemma och hålla igång rösten. Alla 
uppmanas fylla i enkäten på hemsidan senast på tisdag 15/9.  

Därmed blir det ingen omröstning om övriga förslag på körövningar. 

21.  Ordföranden Catarina Mörck tackar för visat intresse och för allt 
engagemang i kören och avslutar mötet. 

 
 

Protokollet justeras digitalt 

 
Vid pennan 

Kajsa Lundquist 
Sekreterare 

 

Protokollet  justeras 

Catarina Mörck 
Ordförande 

 Linda Molin 
Justerare 

 Anna-Lena Holberg 
Justerare 
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Årsmötesprotokoll 2020


Protokoll från årsmöte med Skallsjö vokalensemble på Tollereds 
dansbana lördagen den 12 september 2020


 
1.  Körens ordförande 


mötet. 


2.  Mötet förklaras behörigen utlyst.


3.  a) Till ordförande för mötet väljs sittande, 
b) Till sekreterare väljs 


4.  Caroline Jansson och 
mötet. 


5.  Förslaget till dagordning godkänns.


6.  Att jämte ordföranden justera protokollet väljs 
Lena Holberg. 


7.  Föregående årsmötesprotokoll från 20
Arne Hjelte, godkänns och läggs till handlingarna. Tillägg: 
avgick efter förra årsmötet, 
fyllnadsval. Detta skedde efter årsmötet.


8.  Verksamhetsberättelsen för 201
godkänns och läggs till handlingarna.


9.  Kassarapporten för 201


10.  Mona Lindberg
läggs till handlingarna.


11.  Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 201


12.  Årsavgiften för 20
Caroline Janssons förslag om uppehåll med köravgift avslås härmed.


13.  Valärenden: 
a) Till ordförande för verksamhetsåret 20


Mörck. 
b) Till ordinarie ledamöter för 20


Lennart Svantesson


14.  Till revisor 2020


15.  Arne Hjelte och 


16.  Till valberedning fram till årsmötet 2021


Annika Björklund


17.  Arne Hjelte informerar om kommande budget


årsmötet. 
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Årsmötesprotokoll 2020 


2020


Protokoll från årsmöte med Skallsjö vokalensemble på Tollereds 
dansbana lördagen den 12 september 2020 


Körens ordförande Catarina Mörck hälsar alla välkomna och öppnar 


Mötet förklaras behörigen utlyst. 


a) Till ordförande för mötet väljs sittande, Catarina Mörck
Till sekreterare väljs Kajsa Lundquist. 


Caroline Jansson och Anna-Lena Lundström anmäler varsin fråga till 


till dagordning godkänns. 


Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Linda Molin
 


Föregående årsmötesprotokoll från 2019 visas upp på powerpoint av 
Arne Hjelte, godkänns och läggs till handlingarna. Tillägg: 


k efter förra årsmötet, Maria Gelkner blev istället invald genom 
fyllnadsval. Detta skedde efter årsmötet. 


Verksamhetsberättelsen för 2019 – 2020 gås igenom av Arne Hjelte, 
godkänns och läggs till handlingarna. 


Kassarapporten för 2019 - 2020 godkänns och läggs till handlingarna.


Mona Lindberg läser upp revisorernas berättelse, vilken godkänns och 
läggs till handlingarna. 


Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 201


Årsavgiften för 2020-21 beslutas vara oförändrad, 200 kr
anssons förslag om uppehåll med köravgift avslås härmed.


Till ordförande för verksamhetsåret 2020 – 2021
 


Till ordinarie ledamöter för 2020 - 2022 väljs Maria Gelkner
Lennart Svantesson. 


20 -2022 väljs Mona Lindberg. 


och Catarina Mörck väljs till firmatecknare. 


eredning fram till årsmötet 2021 väljs Carolina Mörck


Annika Björklund. 


Arne Hjelte informerar om kommande budget som godkänns av              


2020-09-12 


Protokoll från årsmöte med Skallsjö vokalensemble på Tollereds 


välkomna och öppnar 


atarina Mörck 


anmäler varsin fråga till 


Linda Molin och Anna-


visas upp på powerpoint av 
Arne Hjelte, godkänns och läggs till handlingarna. Tillägg: Anita Sandell 


r blev istället invald genom 


gås igenom av Arne Hjelte, 


godkänns och läggs till handlingarna. 


läser upp revisorernas berättelse, vilken godkänns och 


Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 – 2020. 


200 kr per år. 
anssons förslag om uppehåll med köravgift avslås härmed. 


 väljs Catarina 


Maria Gelkner och 


 


Carolina Mörck och      


som godkänns av               
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18.  Till stämfiskaler väljs följande:  


sopraner:  Gun Holm och Marie Engström 
altar:   Magdalena Hulthe och Christina Enström 
tenorer:  Karl-Axel Lööf 
basar:  Nisse Angervall. 


19.  Till notfiskaler väljs Clary Lundberg Malmlöef och Annika Björklund. 


20.  Susanna Myrberg berättar om sina tankar för kören i höst. Endast        


personer som inte tillhör riskgrupp får öva tillsammans 4 åt gången  


före eller efter Zoommötet på tisdagar.  


Zoommötet kommer att innehålla en röstuppvärmning samt att vi 
tillsammans gör en utbildning från Körakademin.  


Anmälan till körakademin finns på hemsidan, vi gör det tillsammans 
första Zoomträffen. Efter anmälan ges tillgång till ScorX övnings-
stämmor. Vi kommer också att lyssna på något körverk tillsammans, tips 
på verk mottages!  


Det är viktigt att sjunga själv hemma och hålla igång rösten. Alla 
uppmanas fylla i enkäten på hemsidan senast på tisdag 15/9.  


Därmed blir det ingen omröstning om övriga förslag på körövningar. 


21.  Ordföranden Catarina Mörck tackar för visat intresse och för allt 
engagemang i kören och avslutar mötet. 


 
 


Protokollet justeras digitalt 


 
Vid pennan 


Kajsa Lundquist 
Sekreterare 


 


Protokollet  justeras 


Catarina Mörck 
Ordförande 


 Linda Molin 
Justerare 


 Anna-Lena Holberg 
Justerare 
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