
Operans Balettklubb


Årsmötesprotokoll  från den 25 oktober 2021. Mötet hölls på Bistro Rolf 
de Maré vid Dansmuseet. 

Närvarande var 49 medlemmar med styrelsen inräknad. 


1.  Ordföranden Helena Wigle hälsade medlemmarna välkomna och öppnade mötet.


2.   Årsmötets utlysande bekräftades ha skett i stadgeenlig tid.


3.   Val av funktionärer för årsmötet:

      Till ordförande för mötet valdes Kjell Westring,

      till sekreterare Gudrun Hougner, 

      till rösträknare tillika justeringsmän valdes Peter Widmark samt Monica Karlin.


4.   Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020/2021 delades ut vid 

      mötet och gicks igenom i stora drag av mötesordföranden. Klubbordförande  

      Helena Wigle berättade om de två medlemsmöten som på grund av pandemin har  

      hållits i utomhustält på Paschens malmgård. Kassören Bjoern Rhodiner redogjorde

      för ekonomin. 

       

5.   Revisorernas berättelse redovisades av revisor tillika mötesordförande Kjell 

      Westring.

      Granskningen av föreningens räkenskaper gav inte någon anledning till anmärkning 

      varför revisorerna Kjell Westring och Inger Wiik tillstyrker att årsmötet fastställer

      balansräkningarna per den 30 juni 2021 och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 

      räkenskapsåret. 


6.   Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 


7.   Förslag på förändrade medlemsavgifter från och med nästa säsong 2022/2023 och 

      fastställande av medlemsavgifter för innevarande verksamhetsår:

      Styrelsen föreslår att medlemsavgiften från och med 1 juli 2022 är 220 kr för vuxen

      person och 100 kr för ungdom 18 - 25 år. Yngre personer går gratis på 

      medlemsmöten och behöver inget medlemskort. Familjemedlemskapet slopas. 

      Årsmötet godkände förslaget. 

      Medlemsavgifter för innevarande år är gratis för barn, 50 kr för ungdom 18 - 25 år, 

      220 kr för enskild vuxen och 300 kr för familjemedlemskap.

     

8.   Val av styrelse fram till nästa årsmöte 2022.  
      Nina Mörner redogör för valberedningens förslag. I valberedningen har också ingått

      Anders Jörlén och Kristin Kåge.

      Vice ordförande och klubbmästare:  Marie Louise Waldenström         omval 
      Kassör:                                                 Bjoern Rhodiner                           omval 
      Ledamöter:                                          Ann-Christin Forsberg                  omval 
                                                                    Margareta Lidström                      omval 
                                                                    Ann-Kristin Adeberg                      nyval 
      Suppleanter:                                        Peter Bohlin                                   omval 
                                                                    Anna von Schmalensee                omval 

                                                



       Samtliga föreslagna godtogs av årsmötet och valdes för en mandatperiod om två år.


       Styrelseledamöter med ett års mandatperiod kvar: 
       Helena Wigle, ordförande 
       Gudrun Hougner, sekreterare 
       Per Ahlström, vice sekreterare och webmaster 
       Anna Printz Rosenquist, ledamot 

9.    Val av revisor samt revisorsuppleant: 
       Revisor:                    Inger Wiik                omval     
       Revisorssuppleant:  Charlotte Persson  omval 
      Årsmötet godkände förslagen och mandaten gäller för två år. 


       Funktionärer med ett års mandatperiod kvar: 
       Kjell Westring, revisor 
       Svetlana Kesareva, revisorssuppleant 

10.  Val av valberedning till nästa årsmöte: 
       Årsmötet omvalde Nina Mörner, Anders Jörlén och Kristin Kåge. 

11.  Utseende av resekommitté: Den nuvarande kommittén har inte haft möjlighet att 

       planera någon reseaktivitet på grund av coronapandemin men hoppas kunna börja 

       med sitt arbete under verksamhetsåret. De nuvarande ledamöterna Margareta    ’ 
       Lidström, Anders Jörlén och Margareta Kempe Allansson omvaldes. 

12.  Inga ärenden eller motioner hade inkommit från medlemmarna.


13.  Aktuell information från styrelsen. 
       Helena Wigle informerar om nästa medlemsmöte som är planerat till lördag den

       4 december på Scenkonstmuseet. Vi kommer där att först få en halvtimmes 

       visning av museet. Temat för programmet därefter är den för oss nya versionen av

       Svansjön med koreografi av Rudolf Nurejev som har premiär den 10 december. 


       Helena Wigle informerar också om idén att inrätta ett Balettklubbens stipendium där

       medlemmarna ska få rösta fram sin favoritkandidat. Planeringsarbetet för hur det ska   

       genomföras är inte klart. 


14.  Övriga frågor.

       Vivika Alm tar upp frågan vad ungdomsmedlemskap medför: den enda förmånen 

       förutom gratis inträde vid medlemsmöten är 10% rabatt på Bistro Rolf de Maré. 

       Operan ger 50% rabatt till alla barn och ungdomar upp till 26 års ålder och för 

       studerande över 26 år mot uppvisande av studentlegitimation. 


       Peter Bohlin informerar om möjligheten att visa film på medlemsmöten som hålls i

       Medelhavsmuseets hörsal. Man måste har rättighet att visa filmen men privata filmer 

       går alltid bra att visa, så medlemmar som eventuellt har sådana uppmanas att 

       kontakta styrelsen.


15.  Mötesordföranden Kjell Westring förklarade årsmötesförhandlingarna  
       avslutade.  


                                                



Kvällens program fortsatte med intervjuer inför premiären av baletterna av Kylian, 
Ek och Forsythe. Margareta Lidström och Marie Louise Waldenström hade bjudit in Cora 
Bos-Kroese och Ken Ossola samt dansarna Daniel Norgren-Jensen och Natalie Ogonek 
som berättade om instuderingen av Jiri Kylians balett Bella Figura. Man förstår att många 
både filosofiska och existensiella resonemang ligger bakom idén till verket och det ska bli 
spännande att se hur det gestaltas. I balettprogrammet ingår också Mats Eks -överbord- 
och William Forsythes In the Middle Somewhat Elevated.


Slutligen åt vi en god middag tillsammans i god stämning. Tack till Bistro Rolf de Maré 
som lät oss disponera hela matsalen för årsmötet utan att ta extra betalning för detta!


Vid protokollet:                                                   Mötesordförande:


Gudrun Hougner, sekreterare                             Kjell Westring


Justeringsmän:


Peter Widmark                                                   Monica Karlin                           

                                                


