Protokoll fört vid årsmötet i föreningen Operans Vänner, www.ovy.se.
Tid: torsdagen den 21 maj 2015, kl 19.00.
Plats: Teatercaféet på Ystad Teater.
Närvarande: 65 medlemmar.
§ 1. Årsmötet öppnas
OVY:s ordförande Kjell Barlöv förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§ 2. Utlysande av årsmötet
Årsmötet förklarades vara i behörig ordning utlyst.
§ 3. Val av årsmötesordförande
Till årsmötesordförande valdes Kjell Barlöv.
§ 4. Val av årsmötessekreterare
Till årsmötessekreterare valdes Kerstin Engdahl.
§ 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Till att justera dagens protokoll samt fungera som rösträknare valdes Håkan Simonsson och
Ole Böttern.
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§ 7. Balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2014
Kassören redogjorde för balans-och resultaträkning för verksamhetsåret 2014. Beslutades
att godkänna denna.
§ 8. Revisionsberättelse
Tillstyrker att räkenskapsföraren och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar.
§ 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2014
Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10. Förslag till disposition av tillgängliga medel
Styrelsen får i uppdrag att disponera tillgängliga medel.

§ 11. Beslut om stadgeändring
Ordföranden redogjorde för de nya stadgarna – hur den nya styrelsen ska vara uppbyggd.
Beslutades att anta de nya stadgarna.
§ 12. Val av ordförande för 2015 – 2016
Anette Barlöv presenterade valberedningens förslag.
Då nuvarande ordförande Kjell Barlöv önskade avgå har valberedningen föreslagit Flemming
H Hansen som ny ordförande. Årsmötet beslutade att välja Flemming till ny ordförande.
§ 13. Val av övriga styrelseledamöter 2015 – 2016
En suppleant har avsagt sig omval:
Sune Nilsson.
Omval:
Ordinarie ledamot Kerstin Engdahl
Ordinarie ledamot Kerstin Fagerström
Ordinarie ledamot Elinor Holstein-Krag
Ordinarie ledamot Ann Elise Ahlstrand
Ordinarie ledamot Lena Nilsson
Ordinarie ledamot Matts Johnsson
Nyval:
Ordinarie ledamot Merja Erkas
Beslutades att fastställa valberedningens förslag. Ledamöterna väljs alla på en gång.
§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Omval:
Bo Lönnerblad
Staffan Björnberg
Ingrid Bourne
Per-Erik Åkesson
Beslutades att fastställa valberedningens förslag.
§ 15. Val av ledamöter till valberedningskommittén
Omval:
Maj-Britt Melin
Gerhard Nordström
Nyval:
Marie-Louise Björnberg

§ 16. Årsavgiftens storlek
Beslutades att behålla årsavgiften på 100 kronor.
§ 17. Inkomna skrivelser och bordlagda ärenden
Det har inte inkommit några skrivelser och ej heller några bordlagda ärenden.
§ 18. Övriga frågor
Ordförande Kjell Barlöv tackade för de tre gångna åren och tackades av med blommor och
presentkort. Avgående ledamot i valberedningskommittén Anette Barlöv avtackades också
med blommor, liksom avgående suppleanten Sune Nilsson.
§ 19. Årsmötet avslutades.
Den avgående ordföranden avslutade årsmötet och tackade de församlade för ett gott
samarbete.
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