Pratté Society
Protokoll från PRATTÈ SOCIETYs ÅRSMÖTE den 2 juni 2021 kl. 16, hos
Eva Skogman
1.Mötets öppnande
Ordförande Helena hälsade alla välkomna och tackade Eva
Skogman och Göran Almroth för inbjudan att få hålla årsmötet i
deras trädgård.
2. Fråga om kallelsen är behörigt utsänd (första utskick
27/4)
Sekreteraren Karin informerade om att första kallelsen
skickades ut till medlemmarna, då fyra till antalet, den 27 april
dvs. en månad före årsmötet, vilket ska ske enligt stadgarna,
samt att datum för årsmötet ändrats från 31 maj till 2 juni på
grund av förändrade coronarestriktioner från 1 juni, samt att
kallelse gått ut kontinuerligt till nya medlemmar som tillkommit
efter den 27 april.
Frågan om kallelsens behöriga utsändande godkändes .
Ordförande meddelade att föreningen vid dagens datum har 37
medlemmar.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes i befintligt skick.
4. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 18 personer.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Helena Cimbritz.
Till sekreterare för mötet valdes Karin Nordin.
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justerare, tillika rösträknare, valdes Kerstin Sundqvist och
Kari Toftgård.
7. Föredragning av verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen upplästes av ordförande Helena.
Därefter godkändes den och lades till handlingarna.
8. Kassörens rapport och föredragning av årsredovisning

Kassören Margareta Öhrn presenterade och kommenterade
årsredovisningen för 2020, föreningens första år.
Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.
9. Föredragning av revisionsberättelse
Årsmötet godkände det presenterade.
10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Curt Johansson trädde in som ordförande på punkt 10.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2020.
11.Val av ordförande
Till ordförande valdes Helena Cimbritz (omval)
12.Val av styrelseledamöter för 2 respektive 1 år
Till ledamöter på 2 år valdes
Delphine Constantin Reznic (omval)
Synnöve Holmström (omval)
En ledamotspost på 2 år är vakant. Valberedningen tillsammans
med styrelsen fortsätter arbetet med att finna en kandidat till
posten.
Till ledamöter på 1 år valdes
Karin Nordin (omval)
Eva Skogman (omval)
Caroline Jarl (omval)
13.Val av revisorer
Till revisorer på 1 år valdes
Ulf Nersing (nyval)
Margareta Öhrn (nyval)
14.Valberedning
Till valberedning på 1 år valdes
Eva Hallermalm Hammarström (omval)
Richard Michelin (omval)
15.Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr/år.
16.Behandling av från styrelsen framlagda förslag
Inga förslag att behandla förelåg.
17.Förslag till verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplanen och budgeten för 2021 utdelades och en
noggrann genomgång skedde. Ordförande redogjorde för de
bidrag som inkommit på ansökningar och från sponsorer.
Delphine informerade att information om föreningen nu finns på
följande två hemsidor

www.prattesociety.com
www.pratteharpfestival.se
Årsmötet kommenterade att det var ett ambitiöst, imponerande
program, inklusive budget, som presenterades.
Verksamhetsplanen och budgeten godkändes.
18.Övriga frågor
a. Ordförande avtackade Margareta Öhrn och Stig Jacobsson,
som lämnar styrelsen. Båda kommer att vara fortsatt
engagerade i föreningens verksamhet, Margareta som
medhjälpare till kassören ifråga om användningen av beviljade
bidrag och som föreningens revisor, Stig som programvärd och
presentatör vid de litterära konserterna under året. Båda
kommer att inbjudas till nästa styrelsemöte den 22 juni kl. 18,
hos Karin Nordin. Stefan Fred, som varit adjungerad kommer att
fortsätta att bistå i det musikaliska arbetet.
b. Delphine informerade om den planerade harpfestivalen i
januari 2022, och lyfte fram behovet av värdfamiljer för de
tävlande, ca 30 personer.
c. Ordförande informerade om att den första konserten i
konsertserien kommer att ges i Hedvigs kyrka 20 juni 2021
kl.16.00 med Delphine på harpa och maken Roman Reznik på
fagott.
d. Ordförande Helena tackade styrelsen för ett gott arbete under
året.
19. Avslutande
Ordförande avslutade mötet genom att inbjuda till och samtidigt
tacka Eva och Göran för fika med juice, kaffe, smörgås och kaka
i trädgården. Årsmötesdeltagarna visade sin uppskattning
genom välvilliga applåder.
Norrköping den 3 juni 2021
Karin Nordin
Sekreterare
Justeras

Kari Toftgård, justerare

Kerstin Sundqvist, justerare

