FÖRENINGEN INGMARSSPELEN

PROTOKOLL
NÅS

2021 - 10 - 26

Årsmöte 2021
Tid:
Plats:
Närvarande:

2021-10-26 kl 18.30
Ordenshuset, Nås
Ann Tysk, Britt-Marie Wiklund, Jan Andersson, Börje Carlsson, Andreas Bajer, Einar
Jonth, Bitte Aminder, Nicole Kloet, John Kloet, Bertil Hagås, Thorsten Limnell,
Ingvar Sivertsson, Karin Sivertsson, Uno Matsson, Åke Linder, Annika Lindén, Ann
Britt Hagås, Gunilla Närsjö Fornell, Solveig Hult, Ulf Närsjö, Per-Erik Jonth,
Esbjörn Jonth, Birgitta Redhe, Christina Warg, Curt Tysk, Elis Wiklund.

1. Mötets öppnande
Curt Tysk hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Val av ordförande för mötet
Årsmötet beslutade att välja Curt Tysk till ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet
Årsmötet beslutade att välja Elis Wiklund till mötessekreterare.
4. Fråga om stadgeenligt utlysande
Årsmötet beslutade att kallelse skett enligt stadgarna.
5. Fastställande av dagordning och anmälan övriga frågor
Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor anmäldes.
6. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Årsmötet beslutade att välja Ulf Närsjö och Bertil Hagås till justeringsmän och rösträknare.
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Elis och den ekonomiska berättelsen av Åke.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen
och de lades till handlingarna.
8. Revisionsberättelse
Jan Andersson läste upp revisorernas berättelse.
9. Fråga angående ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna året.

10. Ersättningar
Årsmötet beslutade fortsatt utbetalande av reseersättning i förekommande fall enl det
skattefria beloppet 18.50kr per mil.
Ersättningarna till statisterna beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, bli
oförändrade.
11. Antal ledamöter i styrelsen
Årsmötet beslutade att fastställa 11 ledamöter i styrelsen.
12. Val av ordförande
Årsmötet omvalde Curt Tysk till ordförande på ett år.
13. Val av övriga ledamöter
Årsmötet omvalde Paula Myrvang, Tupp Uno Matsson, Fins Kjell Eriksson och Elis
Wiklund samt Bitte Aminder och Petra Jonth Axelsson (nyval) på två år.
Kvarstår i styrelsen gör Andreas Bajer, Åke Linder, Britt-Marie Wiklund och Hans Erik
Bergman.
14. Val av revisor och ersättare
Årsmötet valde Börje Carlsson och Jan Andersson till revisorer och Veronica Enström som
ersättare.
15. Val av valberedning
Till valberedning valdes; Annika Lindén (sammankallande), Annacari Jons, Matses Marie
Andersson och Einar Jonth.
16. Medlemsavgift
Årsmötet beslutade oförändrad medlemsavgift, 100 kr, för det kommande året.
17. Rapport om 2022 års spel
Curt informerade om planeringen för 2022 års spel.
Spelen kommer att genomföras 1/7 – 5/7. Marknadsföringen är av största vikt när vi nu gör
en omstart och aktiviteter har påbörjats i samarbete med Visit Dalarna. Vi för diskussioner
med en ny extern hjälp.
Ensemblen blir i stort densamma som 2019 men med en ny person i rollen som Hellgum.
Solveig Hult har avböjt fortsatt medverkan i sin roll som Mor Britta. Martin Lindström
kommer att fortsätta som vår regissör. Vi kommer att behöva flera unga statister (pigor,
drängar, dansare m fl) och aktiviteter har startat för att bjuda in tidigare medverkande men
också rekrytera nya.
Samarbetet med Medborgarskolan fortsätter.
Vi kommer också ha kringarrangemang som t ex fotoutställning, Ingmarsspelskonsert,
hantverkare och utställning om utvandringen.
Vi känner alla en stor entusiasm inför spelen 2022 och har redan märkt ett stort intresse från
bussbolagen. Vår föreställning och dess bakgrund är fantastisk; ett litet antal troende reser
till Jerusalem och ger en grund för filmer, Nobelpris och ett stort antal böcker och
avhandlingar.
18. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

19. Mötet avslutas
Ordföranden tackade för intresset från de närvarande. Tack också till alla andra engagerade;
ensemblen, bagerskor, utställare, musiker m fl, som gör att spelen kan fortsätta. Ett varmt
tack och blomma gavs till de avgående styrelsemedlemmarna Solveig Hult och Seija Alitalo
Tallnäs för deras insats i styrelsearbetet.

Vid protokollet
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