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Protokoll fört vid årsmöte i ideella föreningen Mozarts Vänner 2020-

02-16 

Närvarande: Fredrik Schützer, Tomasz Sasor, Jin Kuh, Pia Wennerberg, Amy Fang, Beatrice 

Sporre och Philippa Bergström 

1. Ordf. Fredrik Schützer välkomnar alla och öppnar mötet. 

2. Fastställande av röstlängd för mötet, alla närvarande har rösträtt, 7 st. 

3. Fastställande av dagordning för mötet, dagordning godkänns. 

4. Samtliga röstar fram Fredrik Schützer som ordföranden för mötet. 

5. Samtliga röstar fram Beatrice Sporre som sekreterare för mötet. 

6. Samtliga röstar fram Philippa Bergström som protokolljusterare och tillika 

rösträknare. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse redogörs av Fredrik Schützer, se årsredovisning.  

8. Styrelsens ekonomiska rapport, 5300 kr från medlemsavgifter som är föreningens 

främsta inkomst. Fråga lyfts om utgifterna för banktjänster som kostar mycket för 

föreningen, fråga om byte av bank för att se om det är möjligt att minska kostnaderna.  

9. Revisorn Pia Wennerberg berättar att hennes rapport överensstämmer med kassörens 

uppgifter.  

10. Styrelsen får ansvarsfrihet. 

11. Val av ordförande, medlemmar föreslår sittande. Alla röstar för. 

12. Val av övriga styrelsemedlemmar, samtliga sittande. 

13. Val av revisor, sittande. 

14. Val av valberedning och suppleanter, sittande Jeany Eklund ordinarie. Nya 

styrelsemedlemmar Amy Fang, Hanna Erlandsson väljs in till styrelsen som 

föräldrarepresentanter. Valberedning – sittande.  

15. Beslut om Fredrik Schützer som firmatecknare,. 

16.  Fråga om förändring av stadgarna, olika långa mandatperioder. Det beslutas att inte 

förändra mandatperioden. Det beslutas att årsmötet ska hållas under första kvartalet 

under året. Det beslutas att motioner ska skickas in senast sista januari. 

17. Styrelsens verksamhetsplan för närmaste året. Föreningen kommer hjälpa till vid olika 

dagläger och konserter som hålls av LIMUS. 

- Sportlovsläger för musikcheckselever 
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- ABRSM-läger 

- Konserter under vårterminen, i slutet mars. 

- 10-års jubileum för LIMUS 

- Sommarläger för musikcheckselever, v. 25 15-18 juni 

- Kulturnatten 

- Nikolauskonserter 

18. Inga inkomna motioner. 

19. Övriga frågor. Ordförande Fredrik Schützer lyfter frågan om digitalt medlemskort. 

Tomasz Sasor föreslår QR-kod som medlemsidentifikation och det beslutas att det ska 

undersökas närmre. Det föreslås att sätta slutdatum för att det ska gälla för betalande 

medlemmar. Det föreslås att QR-koden ska länkas till föreningens hemsida. Det 

Föreslås att QR-koden kan skickas ut på mejl, för att skrivas ut eller ha i mobilen. 

20. Ordförande Fredrik Schützer tackar alla och avslutar mötet. 

Lund, 2020-02-16 

Beatrice Sporre, sekreterare 

………………………………….. 

Philippa Bergström, justerare 

………………………………….. 

 


