
Årsmöte för Gloriakören 	Protokoll 170926 

Mötets öppnande 
Mötet hölls den 26 september 2017, kl. 19.30-20.00. Håkan Lundberg inledde med att hälsa 
alla välkomna. 

Godkännande av utlysning av årsmötet 
Godkändes. 

Röstlängd i form av närvarolista 
Närvarolista finns, se bilaga. 

Fastställande av dagordning 
Dagordningen framgår av stadgarna och av kallelsen. 

Val av mötesordförande, sekreterare för mötet samt justerare som jämte ordföranden 
justerar protokollet och fungerar som rösträknare 
Ordförande: Håkan Lundberg. Sekreterare: Luca Nesi; Justerare Gunilla Boivie. 

Behandling av årsberättelse och årsredovisning 
Håkan Lundberg läste upp årsberättelsen, se bilaga. 
Luca Nesi läste upp årsredovisningen. Den måste ändras på en punkt, kassasaldot, där 
beloppen avseende 170831 respektive 170901 ska byta plats. Rätt belopp 170901 ska alltså 
vara 13.540 kr. 

Behandling av revisionsberättelse 
Magdalena Ranheim läste upp sin revisionsberättelse. Årsredovisningen är enligt god sed. 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

Fastställande av medlemsavgift 
100 kr per verksamhetsår. 

Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen 
Sex medlemmar, vilket är i enlighet med stadgarna. 

Val av ordförande 
Håkan Lundberg, sittande. 

Val av övriga ledamöter och suppleanter 
Gunilla Boivie, Eva-Lena Eriksson, Ulrika Marklund, Luca Nesi, Annika Retsler 

Val av valberedning 
Ulrica Aboreslan och Anna Isoz. 



Val av revisor 
Magdalena Ranheim, Elisabeth Löfgren revisor-suppleant. 

Förslag från styrelsen 
1. Det förslag till ändringar i stadgarna som mejlats ut till medlemmarna presenterades. 

I samband med extra årsstämma den 10 oktober 2017 kan ändringarna beslutas, i 
enlighet med 14 § i stadgarna. De nya stadgarna kommer att läggas ut på 
Gloriakörens hemsida. 

2. Medlemsavgiften kommer att vara 750 kr per termin, 1500 kr för hela 
verksamhetsåret. 

Övriga frågor 
Vi diskuterade ett förslag om att ansvaret för fikat i pausen ska rotera mellan fikande 
medlemmar. Cathrin Hellsten ska samla in namn på de medlemmar som vill fika för att 
undersöka om ett roterande ansvar är genomförbart. 

Mötets avslutande 

Protokollförare 	 Justerare 

Ordförande 



Gloriakören 
Årsredovisning/Resultaträkning 2016-09-01-2017-08-31 

Bakgrund 
Konstituerad styrelse 160927. Kassören Luca Nesi blev behörig företagsanvändare 
med tillgång till kontot 161128. Saldo på kontot 160901: 13.540 kr. (170831: 15.512 kr). 

Årsavgift/medlemsavgift fastställd vid årsmöte 160927 till 400 kr per termin, ht 2016 
och vt 2017, ej för hela verksamhetsåret, se 4 och 8 § stadgarna. Verksamhetsåret ska 
enligt 8 § i stadgarna vara = kalenderår. Styrelsen kommer att föreslå en 
stadgeändring så att stadgar och verklighet överensstämmer. Styrelsen har krävt in 
en extra-avgift på 400 kr avseende vt 2017, i enlighet med e-post 160420 till 
medlemmarna. 

Intäkter 	 160901-170830 150901-160831 

Medlemsavgifter 	40.600 35.800 
Sparränta 	 20 3 
Överskott, fikakassa 	600 
Not-försäljning 	7.660 7100 

Totalt 	 48.880 95.653 

Kostnader 	 160901-170831 150901-160831 

Avgift föreningskonto 	 126 606 
Bankavgifter 	 922 
Hyra WLH 	 0 8000 
Inköp noter 	 7297 2487 
Tackpresent till körledare 	300 2100 
Ersättning körledare 	 10.182 32193 
Ersättning pianist 	 8.727 0 
Utlägg avslutningsfest 	 1.490 0 
Konsertkostnad 	 21.811 51206 
Lokalhyra konsert 	 0 3410 
Diverse utlägg vid konsert 	0 2034 

Totalt 	 50.856 102036 

Resultat 	 -2.024 - 6.382 

Wej VGSS (61K) 

oc-17_6 



Verksamhetsberättelse för Gloria kören 

För perioden 1 september 2016 — 31 augusti 2017 

Gloriakörens styrelse har under året haft 6 protokollförda möten som gällde planeringen 
inför kommande konserter samt satsningen och därmed finansieringen av verksamheten på 
lite längre sikt. 

Under hösten genomfördes en enkät där medlemmarnas önskemål och ambition inför 
framtiden undersöktes. Resultatet var glädjande nog att de allra flesta ville satsa mer och 
bidra till körens framtida utveckling. Med utgångspunkt i denna enkät har Göran skissat på 
ett program för de närmaste åren. Tanken är att kören, tillsammans med Järna Cantiones, 
ska studera in Mozarts C-mollnnässa (påbörjat) samt Beethovens nia. 

Under våren beslutades dessutom att fr o m kommande verksamhetsår hyra in 
professionella stämledare som med jämna mellanrum ska drilla de olika stämmorna var för 
sig. I syfte att mäkta med detta måste avgifterna för deltagande i kören höjas, något som 
styrelsen redan aviserat. Ett färdigt förslag kommer att tillställas medlemmarna i samband 
med årsmötet i september 2017. 

Gloriakören har under verksamhetsåret deltagit i två konserter i Kulturhuset i Järna, dels 
under SOFIA körfestival i oktober, dels framfördes Mozarts Requiem i samband med 
allhelgonahelgen. 

Styrelsen vill avslutningsvis tacka fikagruppen för gedigna och uppskattade insatser under 
året. 

Bromma i september 2017 

Styrelsen 
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