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Protokoll	  fört	  vid	  Årsmöte	  i	  Föreningen	  Göteborgs	  Domkyrkas	  Goss-‐	  och	  Flickkörer	  

27	  februari,	  2013	  

Inledning	  

Föreningens ordförande hälsade alla välkomna och gladde sig särskilt åt att så många kommit. 

Förhandlingar	  

1. Val av årsmötesfunktionärer 

a. Till mötesordföranden valdes Cecilia Magnusson 

b. Till sekreterare valdes Lisa Iverstam 

c. Till justeringsledamöter valdes Anki Randahl och Måns Hurtigh 

 

2. Godkännande av dagordning för årsmötet 

Dagordningen för mötet godkändes. 

 

3. Årsmötets stadgeenliga utlysande 

Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.  

 

4. Upprättande av närvarolista (röstlängd) för årsmötet 

En närvarolista skickades runt och samtliga närvarande skrev på. Listan bifogas protokollet. 

 

5. Föredragning och behandling av 

a. Verksamhetsberättelse 

Lisa Iverstam läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes och lades till handlingarna. 

Den kommer att läggas ut på hemsidan. 

b. Årsredovisning 

c. Revisionsberättelse 

Heléne Kuoppa läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna hade inga anmärkningar, varför 

revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Frågan ställdes om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012. Styrelsen beviljades 

enhälligt ansvarsfrihet för det gångna året. 
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7. Behandling av förslag och motioner enligt § 9 i stadgarna 

Inga nya motioner eller styrelseförslag hade inkommit. 

 

8. Fråga om eventuell ersättning till förtroendevalda 

Frågan om ersättning till förtroende valda ställdes. Årsmötet beslutade att ingen ersättning 

utgår till förtroendevalda. 

 

9. Val av ordförande (2 år) 

Till ordförande för verksamhetsåren 2013-2015 valdes Lisa Iverstam (omval) 

 

10. Val av styrelseledamot (1 år): 

Som ungdomsrepresentanter i styrelsen valdes Linnéa Frid och Charles Dristig. 

 

11. Val av övriga styrelseledamöter:  

Till styrelseledamot mandatperiod 2 år, 2013-2015, valdes Anders Romeling (omval). 

Till styrelseledamot mandatperiod 2 år, 2013-2015, valdes Karin de Val. 

Kyrkorådets representation utgörs av Wahilit Ekendahl. 

 

I styrelsen kvarstår ytterligare ett år Karl Bengtsson och Tim Perkins. 

I styrelsen ingår som självklar ledamot körledare Petter Ekberg. 

 

12. Val av firmatecknare: se § 13 i stadgarna 

Till firmatecknare valdes enligt stadgarna Petter Ekberg (körledare), Lisa Iverstam (ordf) och 

Karl Bengtsson (kassör), var för sig. 

 

13. Val av två revisorer (1 år) 

Till revisorer valdes Johanna Albrektsson och Jan-Peder Johansson. 

 

14. Val av två ledamöter i valberedningen (1 år) 

Till ledamöter i valberedningen valdes Annika Viberud och Tina Ahlström Gustavsson 

(omval). 

 

15. Fastställande av medlemsavgifter 2013 för ordinarie medlem och stödmedlem 
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Styrelsen föreslog oförändrad avgift, dvs. 200 kr per medlem eller familj. För stödmedlem 

gäller valfritt belopp, dock lägst 200 kr/medlem. 

 

16. Fastställande av verksamhetsplan 

Lisa Iverstam läste upp verksamhetsplanen för 2013 som godkändes av årsmötet. Den 

kommer att läggas ut på hemsidan. 

 

17. Fastställande av budget 

Karl Bengtsson gick igenom budget för 2013. Denna godkändes av årsmötet. 

 

18. Övriga frågor samt övrig information 

Vi får besök av Adolf Fredriks kyrkas ungdomskör och Hägerstens ungdomskör 8-10 mars. 

Styrelsen bad om hjälp med handräckning vad gäller mat under lördagen och söndagen.  

Årsmötet diskuterade också möjliga aktiviteter för att få in mer pengar till föreningen. Förslag 

kom på olika former av företagsevent. Styrelsen ska fundera på om en särskild arbetsgrupp 

ska tillsättas inför luciamorgon. 

Åsikt fördes även fram att styrelsen bör placera föreningens tillgångar på bättre sätt, 

förslagsvis på ett sparkonto av något slag. Karl Bengtsson (kassör) lovade att undersöka detta 

närmare. 

 

Vid protokollet 

 

__________________________ 

Lisa Iverstam 

 

 

Justeras 

 

__________________________ 

Ann-Christin Randahl 

 

__________________________ 

Måns Hurtigh 

 


