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1. Ordförande hälsar välkomna och förklarar årsmötet öppnat

Särskilt välkommen till vår nya medlem Annika 
Margret som lämnat oss under året och håller en tyst minut. 

Vi är nu 38 aktiva medlemmar, 3 gör uppehåll och 4 har lämnat kören. 

Arne informerar om vikten att fortsätta följa restriktioner gällande pandemin

Susanna Myrberg meddelar att hon på grund av förändrad arbetss
som körledare. Kyrkoherden är kontakt
tisdagar med körcoachning. Rekrytering av ny ledare pågår. 

Körstart 21/9, mer info kommer efter hand

2. Årsmötet finner mötet behörigt

3. Till ordförande för mötet väljs 

Till sekreterare väljs Kajsa Lundquist

4. Inga övriga frågor anmäls

5. Styrelsens förslag till dagordning godkänns

6. Till justerare väljs Sofie Sandén

7. Föregående årsmötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna

8. Verksamhetsberättelsen för 2020
handlingarna. 

9. Arne Hjelte berättar om det ekonomiska läget för 2020
godkänns av årsmötet

10. Mona Lindberg avlägger 

11. Styrelsen beviljas ans

12. Beslut om årsavgift för 2021
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift, 

13. Valberedningens förslag presenteras. Till

a) ordförande för verksamhetsåret 

b) tre ordinarie ledamöter
Hjelte och Kajsa Lundquist

Årsmötet beslutar enligt 

14. Valberedningens förslag til

Årsmötet beslutar enligt 

15. Till firmatecknare väljs ordförande 

16. Till valberedning fram till årsmötet 2022 väljs 
Björklund.  

17. Förslag till budget –
uppvaktningar samt jul

  

ÅRSMÖTE 
Tollereds dansbana 

Lördag 4 september 2021 

Ordförande hälsar välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 

Särskilt välkommen till vår nya medlem Annika Åslund. Vi tänker också på 
Margret som lämnat oss under året och håller en tyst minut.  

Vi är nu 38 aktiva medlemmar, 3 gör uppehåll och 4 har lämnat kören. 

Arne informerar om vikten att fortsätta följa restriktioner gällande pandemin

meddelar att hon på grund av förändrad arbetss
yrkoherden är kontaktad och Josefin Lidén kommer att hålla i 2 

tisdagar med körcoachning. Rekrytering av ny ledare pågår.  

Körstart 21/9, mer info kommer efter hand. 

Årsmötet finner mötet behörigt utlyst. 

Till ordförande för mötet väljs Catarina Mörck. 

Kajsa Lundquist. 

Inga övriga frågor anmäls. 

Styrelsens förslag till dagordning godkänns. 

Sofie Sandén och Linda Molin. 

Föregående årsmötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna

Verksamhetsberättelsen för 2020-2021 gås igenom och godkänns och läggs till 

berättar om det ekonomiska läget för 2020-2021, kassarapporten 
godkänns av årsmötet. 

avlägger revisorernas rapport. 

ansvarsfrihet för 2020-2021 enligt årsmötets beslut

Beslut om årsavgift för 2021-2022 
n föreslår oförändrad årsavgift, 200 kr/år, vilket godkänns av årsmötet

förslag presenteras. Till 

för verksamhetsåret 2021-2022 föreslås Catarina Mörck

ordinarie ledamöter för tiden 2021-2023 föreslås omval
Kajsa Lundquist samt nyval av Linda Molin.  

beslutar enligt valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag till revisor för 2021-2023 är Robert Sandén

beslutar enligt valberedningens förslag. 

väljs ordförande Catarina Mörck och kassör Arne Hjelte

fram till årsmötet 2022 väljs Carolina Mörck samt 

– kassören informerar om att medel främst går till 
uppvaktningar samt jul- och vårfest. 

 

 

Åslund. Vi tänker också på 

Vi är nu 38 aktiva medlemmar, 3 gör uppehåll och 4 har lämnat kören.  

Arne informerar om vikten att fortsätta följa restriktioner gällande pandemin. 

meddelar att hon på grund av förändrad arbetssituation slutar 
kommer att hålla i 2 

Föregående årsmötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

2021 gås igenom och godkänns och läggs till 

2021, kassarapporten 

2021 enligt årsmötets beslut. 

vilket godkänns av årsmötet. 

Catarina Mörck 

omval av Arne 

Robert Sandén 

Arne Hjelte. 

samt Annika 

kassören informerar om att medel främst går till 
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18. Hedersmedlemmar: Hur skall vi ha det med hedersmedlemma

I nuläget finns inga direkta kriterier för detta. Styrelsen emotser förslag!

Årsmötet beslutar att prata vidare på en bikupa.

19. Motioner: Till styrelsen har inkommit ett förslag från 
skall ha en inriktning mot barnkultur och 
beslutar att det får diskuteras på en bikupa framöver

20. Till stämfiskaler 2021

 Sopraner: Marie Engström

 Altar: Christina Enström

 Herrar: Nisse Angervall

21. Till notfiskaler 2021-

22. Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse

 

Vid pennan 

Kajsa Lundqvist 

 

Ordförande 

Catarina Mörck 

 

Justerare 

Linda Molin    

 

 

Protokollet signeras/justeras med hjälp av 

ÅRSMÖTE 
Tollereds dansbana 

Lördag 4 september 2021 

: Hur skall vi ha det med hedersmedlemmar? 

I nuläget finns inga direkta kriterier för detta. Styrelsen emotser förslag!

Årsmötet beslutar att prata vidare på en bikupa. 

: Till styrelsen har inkommit ett förslag från Mona Lindberg
skall ha en inriktning mot barnkultur och bjuda på ett kvalitativt program.  Årsmötet 
beslutar att det får diskuteras på en bikupa framöver 

2021-2022 utses: 

Marie Engström och Gun Holm 
hristina Enström och Magdalena Hulthe 
Nisse Angervall 

-2022 väljs Annika Björklund och Marie Engström

Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse. 

 Sofie Sandén 

Protokollet signeras/justeras med hjälp av min.ebox.nu och Bank-ID. 

 

r?  

I nuläget finns inga direkta kriterier för detta. Styrelsen emotser förslag! 

Mona Lindberg om att kören 
bjuda på ett kvalitativt program.  Årsmötet 

Marie Engström. 
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1. Ordförande hälsar välkomna och förklarar årsmötet öppnat


Särskilt välkommen till vår nya medlem Annika 
Margret som lämnat oss under året och håller en tyst minut. 


Vi är nu 38 aktiva medlemmar, 3 gör uppehåll och 4 har lämnat kören. 


Arne informerar om vikten att fortsätta följa restriktioner gällande pandemin


Susanna Myrberg meddelar att hon på grund av förändrad arbetss
som körledare. Kyrkoherden är kontakt
tisdagar med körcoachning. Rekrytering av ny ledare pågår. 


Körstart 21/9, mer info kommer efter hand


2. Årsmötet finner mötet behörigt


3. Till ordförande för mötet väljs 


Till sekreterare väljs Kajsa Lundquist


4. Inga övriga frågor anmäls


5. Styrelsens förslag till dagordning godkänns


6. Till justerare väljs Sofie Sandén


7. Föregående årsmötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna


8. Verksamhetsberättelsen för 2020
handlingarna. 


9. Arne Hjelte berättar om det ekonomiska läget för 2020
godkänns av årsmötet


10. Mona Lindberg avlägger 


11. Styrelsen beviljas ans


12. Beslut om årsavgift för 2021
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift, 


13. Valberedningens förslag presenteras. Till


a) ordförande för verksamhetsåret 


b) tre ordinarie ledamöter
Hjelte och Kajsa Lundquist


Årsmötet beslutar enligt 


14. Valberedningens förslag til


Årsmötet beslutar enligt 


15. Till firmatecknare väljs ordförande 


16. Till valberedning fram till årsmötet 2022 väljs 
Björklund.  


17. Förslag till budget –
uppvaktningar samt jul


  


ÅRSMÖTE 
Tollereds dansbana 


Lördag 4 september 2021 


Ordförande hälsar välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 


Särskilt välkommen till vår nya medlem Annika Åslund. Vi tänker också på 
Margret som lämnat oss under året och håller en tyst minut.  


Vi är nu 38 aktiva medlemmar, 3 gör uppehåll och 4 har lämnat kören. 


Arne informerar om vikten att fortsätta följa restriktioner gällande pandemin


meddelar att hon på grund av förändrad arbetss
yrkoherden är kontaktad och Josefin Lidén kommer att hålla i 2 


tisdagar med körcoachning. Rekrytering av ny ledare pågår.  


Körstart 21/9, mer info kommer efter hand. 


Årsmötet finner mötet behörigt utlyst. 


Till ordförande för mötet väljs Catarina Mörck. 


Kajsa Lundquist. 


Inga övriga frågor anmäls. 


Styrelsens förslag till dagordning godkänns. 


Sofie Sandén och Linda Molin. 


Föregående årsmötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna


Verksamhetsberättelsen för 2020-2021 gås igenom och godkänns och läggs till 


berättar om det ekonomiska läget för 2020-2021, kassarapporten 
godkänns av årsmötet. 


avlägger revisorernas rapport. 


ansvarsfrihet för 2020-2021 enligt årsmötets beslut


Beslut om årsavgift för 2021-2022 
n föreslår oförändrad årsavgift, 200 kr/år, vilket godkänns av årsmötet


förslag presenteras. Till 


för verksamhetsåret 2021-2022 föreslås Catarina Mörck


ordinarie ledamöter för tiden 2021-2023 föreslås omval
Kajsa Lundquist samt nyval av Linda Molin.  


beslutar enligt valberedningens förslag. 


Valberedningens förslag till revisor för 2021-2023 är Robert Sandén


beslutar enligt valberedningens förslag. 


väljs ordförande Catarina Mörck och kassör Arne Hjelte


fram till årsmötet 2022 väljs Carolina Mörck samt 


– kassören informerar om att medel främst går till 
uppvaktningar samt jul- och vårfest. 


 


 


Åslund. Vi tänker också på 


Vi är nu 38 aktiva medlemmar, 3 gör uppehåll och 4 har lämnat kören.  


Arne informerar om vikten att fortsätta följa restriktioner gällande pandemin. 


meddelar att hon på grund av förändrad arbetssituation slutar 
kommer att hålla i 2 


Föregående årsmötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 


2021 gås igenom och godkänns och läggs till 


2021, kassarapporten 


2021 enligt årsmötets beslut. 


vilket godkänns av årsmötet. 


Catarina Mörck 


omval av Arne 


Robert Sandén 


Arne Hjelte. 


samt Annika 


kassören informerar om att medel främst går till 







 


 


 


 


18. Hedersmedlemmar: Hur skall vi ha det med hedersmedlemma


I nuläget finns inga direkta kriterier för detta. Styrelsen emotser förslag!


Årsmötet beslutar att prata vidare på en bikupa.


19. Motioner: Till styrelsen har inkommit ett förslag från 
skall ha en inriktning mot barnkultur och 
beslutar att det får diskuteras på en bikupa framöver


20. Till stämfiskaler 2021


 Sopraner: Marie Engström


 Altar: Christina Enström


 Herrar: Nisse Angervall


21. Till notfiskaler 2021-


22. Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse


 


Vid pennan 


Kajsa Lundqvist 


 


Ordförande 


Catarina Mörck 


 


Justerare 


Linda Molin    


 


 


Protokollet signeras/justeras med hjälp av 


ÅRSMÖTE 
Tollereds dansbana 


Lördag 4 september 2021 


: Hur skall vi ha det med hedersmedlemmar? 


I nuläget finns inga direkta kriterier för detta. Styrelsen emotser förslag!


Årsmötet beslutar att prata vidare på en bikupa. 


: Till styrelsen har inkommit ett förslag från Mona Lindberg
skall ha en inriktning mot barnkultur och bjuda på ett kvalitativt program.  Årsmötet 
beslutar att det får diskuteras på en bikupa framöver 


2021-2022 utses: 


Marie Engström och Gun Holm 
hristina Enström och Magdalena Hulthe 
Nisse Angervall 


-2022 väljs Annika Björklund och Marie Engström


Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse. 


 Sofie Sandén 


Protokollet signeras/justeras med hjälp av min.ebox.nu och Bank-ID. 


 


r?  


I nuläget finns inga direkta kriterier för detta. Styrelsen emotser förslag! 


Mona Lindberg om att kören 
bjuda på ett kvalitativt program.  Årsmötet 


Marie Engström. 
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