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Årsmöte Föreningen Barnkörveckan på Fårö, BKV
Plats: Hamngatan 3, Visby
Datum: 121007
Närvarande: Eva Kahn, Anna-Carin Arnebjer, Annelie Edlund, Barbro Aronsson, Karin Blomquist, Anna
Derwinger Hallberg, Sylvia Hörling, Jan Appelqvist, Karin Kloth, Annica Grönhagen, Helena Herlitz Olsson
1

Val av ordföranden att leda mötet
Mötet valde Karin B till ordförande.

2

Val av sekreterare för mötet
Mötet valde Barbro till sekreterare.

3

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagen protokoll
Annelie och Anna valdes till att justera protokollet.

4

Frågan om årsmötets stadgeenliga kallelse.
Årsmötet fanns vara stadgeenligt kallat.

5

Styrelsens årsberättelse, resultat- och balansräkning jämte revisorns berättelse
Karin B gick igenom verksamhetsberättelsen, som sedan lades till handlingarna.
Anna gick igenom resultat- och balansräkningen. Några omfördelningar mellan posterna har gjorts
jämfört med förra året, och detta innebär att alla punkter inte går  att  jämföra  ”rätt  av” mellan 2011
och 2012 års ekonomiska redovisning. Anna kommenterade dessa skillnader. Årets överskott på 5 480
kr är jämförbart med förra årets överskott. Resultat- och balansräkningen godkändes, liksom
revisorsberättelsen.

6

Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen gavs ansvarsfrihet.

7

Årsmötet beslutade om antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
I föreningens stadgar sägs att styrelsen ska bestå av ordföranden och minst sex ledamöter. Dock har
det inför 2013 varit svårt att uppfylla detta antalsmässigt. Avgående styrelseledamöter i årets styrelse
kommer emellertid fortsätta med många uppgifter som tidigare legat inom styrelsen, och årsmötet
godkänner idag ett mindre antal ledamöter för det kommande verksamhetsåret.
Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av ordföranden och fyra styrelseledamöter. Om styrelsen
hittar ytterligare person villig att delta i styrelsearbetet har dock styrelsen årsmötets förtroende att
knyta denna person till sig.

8

Val av ordförande
Karin Blomquist föreslogs och omvaldes till ordförande på ett år för Föreningen Barnkörveckan på
Fårö.

9

Val av övriga styrelseledamöter
Förslag från valberedningen på ledamöter för nästkommande år:
 Anna Derwinger Hallberg, omval
 Karin Kloth, omval
 Annelie Edlund, nyval
 Cecilia Katzeff, nyval
Dessa valdes till ledamöter enligt valberedningens förslag.
Karin B tackade Sylvia Hörling, Annica Grönhagen, Barbro Aronsson, Helena Herlitz Olsson och Malin
Askner för deras arbete i styrelsen och hälsade de nya ledamöterna välkomna.

10 Val av en revisor och en revisorssuppleant
Anders Olsson valdes som revisor och Eva Kahn som revisorssuppleant under kommande år.
11 Val av valberedning med minst två ledamöter
Jan Appelqvist och Håkan Melhus valdes som valberedning för kommande år.
12 Fastställande av årsavgift
Årsavgiften har under många år varit 50 kr. Barnkörveckan är dock fr o m detta år också en del av
Sveriges Körförbund, och betalar därmed en avgift dit på 20 kr för varje medlem. Årsmötet fastställer
därför idag årsavgiften till 70 kr.
13 Inkomna motioner
Det har inte inkommit någon motion före motionstidens utgång.
14 Kommande verksamhet
Till vår stora glädje kan vi vara på Stora Gåsemora även nästa år v 28.
2013 innebär 25-års jubileum för Barnkörveckan. Idag en del diskussion och idéer kring detta, bl a att
göra en ny notsamling. Den nya styrelsen tänker vidare kring detta och andra förslag!
15 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.
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