Protokoll fört vid Norrlandsoperans Vänners årsmöte 2013-10-15
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Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
Anette Sundbom valdes till ordförande och Peter Sedlacek till sekreterare vid årsmötet.
Lena Stigbrand och Margareta Lundberg valdes att justera årsmötesprotokollet.
Årsmötet förklarades vara vederbörligen utlyst.
Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.
Kassörens rapport (bokslut) samt budgeten för verksamhetsåret 2012 – 2013 godkändes.
Revisorernas rapport föredrogs och godkändes.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för tiden 2012-07-01 till 2013-06-30.
Årsmötet beslöt att styrelsen ska bestå av 9 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
Sigrid Hägglund (nyval) valdes till ordförande för verksamhetsåret 2013/2014.
Till ordinarie ledamöter för 2 år valdes Riikka Engman (omval), Malin Rönnblom (omval),
Sigrid Hagersten (omval), Inger Renström och Ing-Marie Petersén (båda nyval). Peter
Sedlacek, Kjell Englund och Marco Feklistoff valdes 2012 på 2 år och kvarstår. Tore Stigbrand
adjungeras till styrelsen.
Till suppleanter på 1 år valdes Hanna Jerndahl och Anna Holmstedt (båda nyval).
Till revisor respektive revisorssuppleant valdes Karin Malmqvist och Hans Gum (båda omval).
Till valberedning valdes Eric Johannesson. Valberedningen kommer att kompletteras med en
kvinna som styrelsen fick i uppdrag att ta fram.
Årsmötet fastställde årsavgifter enligt följande för 2013/2014: 150:- per person och 600:(minimum) för juridisk person. För studenter: 50:-. Dvs oförändrade avgifter.
Till stipendiater för 2013 utsågs Norrlandsoperans chefdirigent Rumon Gamba. I
motiveringen betonas att Gamba gjort stora insatser att värva nya medlemmar till operan,
nämligen skolungdomar. Han har i samarbete med vänföreningen och med stor entusiasm
gjort operakonsten och den klassiska musiken tillgänglig för ungdomar i olika åldrar i skolans
värld.
Övriga ärenden. Alla är välkomna med förslag kring opera/musikresor i Vännernas regi.
Ordförande förklarade årsmötet avslutat. Hon avtackades av nye ordföranden Sigrid
Hägglund med blommor.
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