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Protokoll fört vid årsmöte för ideella föreningen Mozarts Vänner 

2022-02-13 

Närvarande: Fredrik Schützer, Eskil Fredriksson, Johan Jörgensen, Jin Kuh, Sara Warrant, Pia 

Wennerberg, Tomasz Sasor och Beatrice Sporre. 

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

2. Röstlängd för mötet fastställs, 9 medlemmar har rösträtt. 

3. Dagordningen för mötet fastställs. 

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

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

6. Samtliga röstar fram Pia Wennerberg som protokolljusterare och tillika rösträknare. 

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

8. Styrelsens ekonomiska rapport presenteras av Jin Kuhn. 

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

uppgifter.  

10. Styrelsen får ansvarsfrihet. 

11. Sittande Fredrik Schützer väljs till ordförande. 

12. Samtliga sittande styrelseledamöter samt suppleanter röstas fram, utom Beatrice 

Sporre som har uttryckt önskan att avgå som sekreterare. Eskil Fredriksson röstas fram 

som ny sekreterare. 

13.  Sittande Pia Wennerberg röstas fram som revisor.  

14. Val av valberedning och suppleanter, samtliga sittande röstas in, utom Eskil 

Fredriksson avgår som ordinarie ledamot och går över till roll som sekreterare. 

15. Fredrik Schützer röstas fram som firmatecknare. 

16. Styrelsens förslag ändra stadgarna kring medlemskapet. Förslag medlemsavgift på 100 

kr för hel familj och samtliga familjemedlemmar har personliga och individuella 

medlemskap. Förslag en vårdnadshavare och barnen får varsitt personligt och 

individuellt medlemskap, men medlemsavgiften gäller för samtliga. Förslag att införa 

medlemsavgift för samtliga medlemmar och ta bort familjemedlemsavgift. Förslag se 

över för att se hur många medlemmar som är barn och unga mellan 6-25 år, för att 

undersöka om det är värt att ändra stadgarna. Fråga lyfts om stödmedlem och aktiv 

medlem. Förslag ta in barn som suppleanter i styrelsen. Det beslutas att stadgarna ska 
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ändras och medlemskapen ska göras individuella. I nuvarande stadgar representeras 

barn under 14 år av förälder, denna måste också ändras.  

17. Styrelsens verksamhetsplan för närmaste året presenteras av ordf. Fredrik Schützer. 

Tre huvudsaker lyfts, fortsatt arbete med MoV-stipendiet, fortsatt arbete med 

sponsring till föreningen från företagen, ett större evenemang ”Klassik på gården”, där 

MoV ska bidra. Föreningen kommer fortsätta bidra till daglägren v. 8 och v. 25 och 

andra evenemang som LIMUS håller under året. 

18. Inga inkomna motioner. 

19. Övriga frågor. Ordf. Fredrik Schützer lyfter att det behövs hjälp med fika (frukt och 

juice) till måndag och tisdag i vecka 8 och liten macka till konserten på onsdag. 

Föreningen kommer hjälpa till med det. Dagläger under påsken med ABRSM MoV 

kommer bidra med fika till deltagarna. Fredrik och Carrie ska uppdatera föreningens 

hemsida samt nya flyers ska tryckas ut nya. Nyhetsbrev ska även skickas ut på både 

svenska och engelska. 

20. Ordf. Fredrik Schützer tackar samtliga och avslutar årsmötet. 

Beatrice Sporre, sekreterare 

…………………………………….. 

Pia Wennerberg, justerare 

…………………………………… 


