
 Operans Balettklubb 

Årsmötesprotokoll i Operans Balettklubb den 10 oktober 2022.  
Mötet hölls i Banksalen på Dansmuseet.


Ett 40-tal medlemmar var närvarande.


Ordföranden Helena Wigle hälsade medlemmarna och kvällens gäst, 
balettchefen Nicolas Le Riche välkomna till det inledande medlemsmötet och 
till årsmötet.  

Nicolas Le Riche intervjuades av Marie Louise Waldenström om säsongens 
program och den aktuella situationen. Det framkom bl.a. att balettchefen tycker att 
dansarna behöver uppmärksammas bättre och han fick frågan om sin åsikt när det 
gäller de slopade insticken, en kontroversiell fråga som inte utvecklades närmare. 


1.  Årsmötesförhandlingarna inleddes av ordföranden Helena Wigle. 

2.    Val av funktionärer för årsmötet: 
       Till ordförande för årsmötet valdes Kjell Westring,

       till sekreterare Gudrun Hougner,

       till justeringsmän tillika rösträknare valdes Peter Widmark och  

       Marianne Dieden. 


3.    Röstlängden förklarades justerad. 


4.    Utlysningen av årsmötet bekräftades ha skett i stadgeenlig tid.


5.    Dagordningen fastställdes.


6.    a. Verksamhetsberättelsen för säsongen 2021 - 2022 delades ut vid mötet 

           och gicks igenom av klubbens ordförande Helena Wigle. 

       b. Klubbens kassör Bjoern Rhodiner gick igenom den ekonomiska 

           redogörelsen. 


7.   Resultat- och balansräkningen fastställdes.


8.   Revisorernas berättelse redovisades av revisor tillika mötesordförande Kjell

      Westring.

      Revisorernas granskning av årsredovisning, räkenskaper och handlingar har 

      inte gett anledning till anmärkning varför revisorerna Kjell Westring och 

      Svetlana Kesareva tillstyrker att årsmötet fastställer balansräkningarna per

      den 30 juni 2022 och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

      räkenskapsåret. 


9.   Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna   
      verksamhetsåret.  



10.  Medlemsavgifterna för det påbörjade verksamhetsåret fastställdes och är

       220 kr för vuxna och 100 kr för ungdomar 18-25 år. Inga avgifter tas ut för 

       barn. Familjemedlemskapet har slopats. 


11. Information från styrelsen: Ordförande Helena Wigle berättade att nästa 

      medlemsmöte är på lördag 15 oktober inför premiären av baletter av 

      koreograferna Jerome Robbins och Georges Balanchine. Som gäster kommer

      Victoria Simon och Ben Huys som studerar in verken med dansarna. 

      Den 26 november blir det medlemsmöte med adventsmingel och flera gäster. 

      På föreningens hemsida läggs aktuell information ut vartefter men  

      styrelsen är fortfarande i en inkörningsperiod för att få det att löpa på smidigt.

      Det informerades också om planerna på att instifta ett 

      medlemmarnas stipendium till dansarna. 


12.  Inga ärenden eller frågor hade inkommit från medlemmarna. 


13.  Antalet styrelseledamöter och suppleanter fastställdes till 9 + 2 för det 

       kommande verksamhetsåret. 


14.  Val av funktionärer i klubben. 

       Nina Mörner redogjorde för valberedningens förslag till omval av följande 

       personer:

      Helena Wigle, ordförande                             
      Gudrun Hougner, sekreterare 
      Per Ahlström, webmaster 
      Anna Printz Rosenquist, ledamot 
      Kjell Westring, revisor 
      Svetlana Kesareva, revisorssuppleant 

     Samtliga föreslagna omvaldes av årsmötet för en mandatperiod om två år.


     Följande funktionärer har ett års mandatperiod kvar:


     Marie Louise Waldenström, vice ordförande och klubbmästare 
     Bjoern Rhodiner, kassör 
     Margareta Lidström, ledamot 
     Ann-Kristin Adeberg, ledamot 
     Ann-Christin Forsberg, ledamot 
     Peter Bohlin, suppleant 
     Anna von Schmalensee, suppleant 
     Inger Wiik, revisor 
     Charlotte Persson, revisorssuppleant 



      Adjungerade till styrelsen: Anders Jörlén, hedersordförande och Vivi Alm, 

      medlemsregistret

 

      Resekommitté: Margareta Kempe Allansson, Margareta Lidström och Anna 

      von Schmalensee.


15.  Utseende av valberedning: Nina Mörner, Kristin Kåge, Marianne Dieden och

       Anders Jörlén väljs till nästa årsmöte. 


16.  Inga övriga frågor presenterades.


17. Mötesordförande Kjell Westring förklarade årsmötesförhandlingarna  
      avslutade. 

      De medlemmar som önskade fortsatte därefter med en gemensam middag på 

      Bistro Rolf de Maré. 


Vid  protokollet:  

Gudrun Hougner, sekreterare


Justeringsmän: 

Peter Widmark                                                   Marianne Dieden


           


       


