PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE 11‐04‐17 MED RIKSFÖRBUNDET VISAN I SVERIGE
Plats
Nordiska Folkhögskolan i Kungälv
Närvarande
Anne‐Li And
Samuel Trygger
Marianne Stensson
Marlene Langborg
Hanne Juul
Ellinor Åhs
Karl‐Anton Hansson
Bosse Andersson
Berndt Johansson
Göran Sergel
Tommy Rådberg
Lasse Zackrisson
Lynn Hedin
Monika Söderberg
Christer Jilder

Visans vänner, Göteborg
YTF
Visans vänner, Uddevalla
Nordvisa
Nordiska visskolan
Visans vänner, Göteborg
Visföreningen Göken
Visans vänner, Tjörn
Svenska visteatern/Visans vänner, Stockholm
Visans vänner, Sköne
Cornelis Vreeswijksällskapet
Cornelis Vreeswijksällskapet/ Ruben Nilsonsällskapet
Visans vänner, Göteborg
Samfundet visans vänner, Stockholm
Visans vänner i Umeå/Visum

§ 1. Öppnande
Lasse Zackrisson, förbundets ordförande förklarar årsmötet för öppnat
§ 2. Val av mötesordförande och sekreterare
Mötet utser Lasse Zackrisson till mötesordförande och Christer Jilder till mötessekreterare
§ 3. Val av justerare
Mötet utser Bosse Andersson och Karl Anton Hansson till att justera dagens protokoll
§ 4. Fastställande av dagordning
Mötet fastställer den utsända dagordningen och 2 övriga frågor anmäls
§ 5. Årsmötets behöriga utlysande
Mötesordförande konstaterar att kallelse till visriksdag och åtföljande årsmöte har varit utsänd flera
månader innan dagens datum. Handlingar har funnits tillgängliga på hemsidan,
Årsmötet förklaras behörigen utlyst

§ 6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Ordföranden föredrar verksamhetsberättelsen. Tommy Rådberg redovisar den ekonomiska redovis‐
ningen. Det noteras att 2010 års resultat är ett tillgodohavande på 4.123 kr.
Efter uppföljande frågor beslutar årsmötet att godkänna redovisningarna.
§ 7. Revisionsberättelse
Revisionsberättelse föreligger från förbundets revisor, Tord Håkansson som har granskat räkenska‐
perna och som finner dessa i ordning, varför han föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet
Efter att ha hört revisorsberättelsen beslutar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§9. Verksamhetsplan för 2011
Styrelsen har arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan för 2011. På förslag från Lynn Hedin tillfo‐
gas Verksamhetsplanen ett avsnitt om Barnkulturåret 2012, och ett uppdrag till styrelsen att under
2011 börja förbereda förbundets aktiviteter under Barnkulturåret.
Med tillägget om Barnkulturåret beslutar årsmötet godkänna Verksamhetsplanen.
§ 10. Motioner och propositioner
Inga motioner eller propositioner förelåg
§ 11. Val av ordförande
Nuvarande ordförande valdes vid föregående årsmöte och för en tid av 2 år. Årsmötet konstaterar
därför att nuvarande ordförande, Lasse Zackrisson fortsätter som ordförande ytterligare 1 år.
§ 12. Val av vice ordförande 1 år
På förslag från valberedningen väljer årsmötet Gun Hemström till vice ordförande
§ 13. Val av kassör 2 år
Då nuvarande kassör avsagt sig uppdraget väljer årsmötet på valberedningens förslag, Tommy Råd‐
berg till kassör på 2 år.
§ 14 Val av ledamöter 1 år
Till ordinarie ledamöter i styrelsen väljes på förslag från valberedningen
Christer Jilder och Monika Söderberg
§ 15. Val av suppleanter 1 år
Till suppleanter väljer årsmötet på valberedningens förslag:
Anne‐Li And
Samuel Trygger
Karl‐Anton Hansson
Göran Sergel
Årsmötet konstaterar också att Brittmo Bernhardsson adjungeras till styrelsen.
§ 16. Val av två revisorer 1 år
Till revisorer väljer årsmötet på valberedningens förslag Tord Håkansson och Torbjörn Johansson.
Tord Håkansson är sammankallande.
§ 17. Va av valberedning 1 år
Till valberedning väljer årsmötet Marcus Brännström, sammankallande, Ellinor Åhs samt Lynn Hedin.

§ 18. Fastställande av medlemsavgift
Nuvarande medlemsavgift innebär en grundavgift på 400 kr samt en avgift om 3 kr./medlem. Högsta
uttaxering som kan ske är 800 kr. För de som blir medlemmar på den särskilda kvoten (§ 4 st. 2 i
stadgarna) utgår grundavgift, dvs. 400 kr.
Årsmötet beslutar att nuvarande avgift skall gälla även för 2012.
§ 19. Namnändring
Enligt stadgarna är Riksförbundets fullständiga namn Riksförbundet för Visan i Sverige. I praktiken
har dock namnet glidit över till att bli Riksförbundet Visan i Sverige. Styrelsen föreslår att en ändring
görs av namnet till att vara Riksförbundet Visan i Sverige. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.
Då detta beslut innebär en ändring av stadgarna skall ärendet upptas även vid nästa årsmöte för att
träda i kraft.
§ 20. Övriga frågor
Det upplyses om att Stena Line har en kulturfond där man kan söka pengar.
Det framförs ett önskemål från Monica Söderberg att man förtydligar vad var och en i styrelsen har
för roll och åtagande i förhållande till den egna visföreningen. Detta hänskjuts till styrelsen att hante‐
ra.
§ 21. Avslutande
Ordförande framför ett särskilt tack till de styrelseledamöter som avgår och tackar för ett gott sam‐
arbete. Ordförande förklarar därefter årsmötet för avslutat.
Vid protokollet

Christer Jilder
Sekreterare

Lasse Zackrisson
Ordförande

Justeras:

Karl Anton Hansson

Bosse Andersson

