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Protokoll fört vid årsmöte för ideella föreningen Mozarts Vänner 

2021-06-20 

Närvarande: Fredrik Schützer, Tomasz Sasor, Jin Kuh, Pia Wennerberg, Amy Yang, Hanna 

Erlandsson, Jenny Jörgensen, Johan Jörgensen, Sara Warrant, Eskil Fredriksson, Gabriele 

Katthän och Beatrice Sporre 

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

2. Fastställande röstlängd, alla som är närvarande har rösträtt. 

3. Dagordning fastställs. 

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

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

6. Samtliga röstar fram Gabriele Katthän som protokolljusterare och tillika rösträknare. 

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

8. Styrelsens ekonomiska rapport 17 120 kr, medlemsavgifter 2700. Främsta inkomsten 

har kommit från  försäljning av biljetter och MoV-påsar. Se årsredovisning. 

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

uppgifter.  

10. Styrelsen får ansvarsfrihet. 

11. Val av ordförande, sittande Fredrik Schützer föreslås och alla röstar för. 

12. Val övriga styrelseledamöter och suppleanter, samtliga sittande väljs in. Två nya 

ledamöter Sara Warrant och Eskil Fredriksson väljs in. Inga suppleanter föreslås. 

13. Val av revisor, sittande Pia Wennerberg. 

14. Val valberedning och suppleanter. Alexandra Brorsson önskar avgå som valberedning 

och ersätts av Johan Jörgensen. 

15. Beslut om firmatecknare, Fredrik Schützer, personnummer: 850925-6296 

16. Inga förslag från styrelsen. 

17. Styrelsens verksamhetsplan för närmsta året. Föreningen kommer fortsätta att backa 

upp ideellt arbete där möjlighet finns, exempelvis vid konserter, läger och för spelare. 

Verksamhetsplanen beror på de kommande arrangemang som genomförs av LIMUS. 

18. Inkommen motion från Hanna Erlandsson om sponsring av LIMUS, där Hanna 

föreslår ha kontakt med företag för att sponsra konserter och enskilda spelare. 
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Förslaget innehåller olika nivåer: brons, silver, guld. Det ska finnas olika förslag på 

olika aktiviteter man kan sponsra. Alla instämmer att det är ett bra förslag. 

19. Övriga frågor, Gabriele Katthän har 4 stycken. 

1. Förslag registrera MoV som ideell förening som medlem i Riksförbundet unga 

musiker.  

2. Förslag registrera MoV i Lunds kommuns föreningskatalog, där det finns 

möjlighet för en ideell förening att söka pengar.  

3. Förslag på att förening skulle kunna träda fram på annat sätt, exempelvis ett 

stipendium till årets nykomling eller annan stipendium-kategori. Detta för att MoV 

ska bli mer synliga. Förslaget syftar till att uppmuntra elever och visa att de 

uppskattas. Det föreslås att lärare ska utarbeta kriterier som kan ligga till grund för 

nomineringar till stipendium under verksamhetsåret. Samtliga deltagande 

instämmer med förslaget. 

4. Förslag till olika arbetsgrupper med olika ansvarsområden inför konserter och 

läger. Förslaget innehåller 3 olika arbetsgrupper: transport, uppmuntran (till elever 

efter konsert) och fika. Tanken är att varje arbetsgrupp ska ha en ansvarig och 

kunna ha ett litet nätverk av andra MoV-medlemmar att kontakta inför olika 

evenemang. Samtliga instämmer att förslaget är bra och att det kan vara bra att 

styra upp och ha en ansvarig. 

Sista övriga frågan lyfts av Fredrik Schützer och rör MoV:s hemsida. Det beslutas att 

denna behöver uppdateras och ska vara mer åtkomlig för att hänvisa vidare till 

LIMUS.  

20. Ordf. Fredrik Schützer tackar alla och avslutar mötet. 

 

Lund, 2021-06-20 

Beatrice Sporre, sekreterare 

………………………………….. 

Gabriele Katthän, justerare 

………………………………….. 


