
Järfälla Symfoniorkesters Vänner, årsmötesprotokoll 2021. 
 

Protokoll fört vid Järfälla Symfoniorkesters Vänners årsmöte 2021. 

 

Tid: lördagen den 9 oktober 2021. 

Plats: Järfälla kulturscen. 

Närvarande: Personer enligt röstlängd. 

 

Föreningens ordförande förklarade årsmötet öppnat. 

§1. Val av ordförande för årsmötet. 

Lena Uhlin valdes till ordförande för mötet. 

§2. Val av sekreterare för årsmötet. 

Irmgard Palm valdes till sekreterare för mötet. 

§3. Fastställande av röstlängd. 

Årsmötet fastställde röstlängden. 

§4. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets 

protokoll. 

Margot Sjöblom och Marianne Lehnström utsågs att justera mötets protokoll. 

§5. Godkännande av dagordningen. 

Styrelsens förslag till dagordningen godkändes. 

§6. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

Årsmötet har blivit utlyst genom introduktionsbrevet, affisch om konserten, e-post, vilket 

godkändes. 

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse 2020. 

Ordföranden Lena Uhlin redogjorde i korthet för föreningens verksamhet varefter 

verksamhetsberättelsen godkändes. 

§8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om 

disposition av årets vinst/förlust. 

Kassören Jan Hjort redogjorde i korthet för föreningens balans- och resultaträkning, som 

fastställdes av årsmötet. 
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§9. Revisionsberättelsen. 

Revisorn Barbro Gutfelt läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte att balans- och 

resultaträkningen fastställdes. 

§10. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

§11. Fastställande av medlemsavgiften för 2022. 

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2022 blir oförändrad, det vill säga 150 kronor för 

enskild medlem, 200 kronor för familj med samma bostadsadress samt 1000 kronor för 

företag. Årsmötet fastställde årsavgiften. 

§12. Fastställande av antal styrelseledamöter för nästa 

mandatperiod. 

Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till 5 personer under nästa mandatperiod. 

§13. Val av ordförande. 

Till styrelsens ordförande valdes Lena Uhlin (omval ett år). 

§14. Val av styrelseledamöter. 

Till övriga styrelseledamöter omvaldes Irmgard Palm (1 år), Gunnar Skoglund (1 år)och 

Gunnel Alkestrand (1 år). Kassören Jan Hjort avgår. 

§15. Val av revisor. 

Till revisor valdes Barbro Gutfelt. 

§16. Val av valberedning. 

Till valberedning valdes Maj-Britt Norén. 

§17. Verksamhet inför kommande år. 

Styrelsen planerar ett studiebesök med konsert på musikhögskolan till hösten. 

§18. Förslag från medlemmarna. 

Inga skriftliga förslag från medlemmarna till styrelsen förelåg. 

§19. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor diskuterades. 

 



Järfälla Symfoniorkesters Vänner, årsmötesprotokoll 2021. 
 

§20. Årsmötet avslutas.  

Ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat. 

 

Järfälla den 9 oktober 2021. 

Vid protokollet 

 

 

Irmgard Palm 

 

Justeras 

 

 

Lena Uhlin      Margot Sjöblom          Marianne Lehnström 

     

 

 


