
Protokoll för årsmöte 2020-04-23, kulturföreningen Göteborgs Klimatkör 

 

Närvarande: Gunnar Isaksson (föreningens ordförande år 2019), Folke Bohlin (kassör år 

2019), Madelen Ödman, Klara Eriksson och Olle Sandqvist (styrelseledamöter år 2019) samt 

Birgit Modh (föreningsmedlem). 

 

1) Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Beslut: Till mötesordförande och -sekreterare valdes Gunnar Isaksson 

2) Val av protokolljusterare och rösträknare. 

Beslut: Till protokolljusterare valdes Madelen Ödman 

3) Fråga om mötet har utlysts i laga ordning 

Beslut: Mötet konstaterade att inbjudan till årsmötet har gått ut med mail till alla medlemmar i 

kören och därmed att mötet har utlysts i laga ordning 

4) Fastställande av dagordning. 

Beslut: Dagordningen fastställdes 

5) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019. 

Ordföranden läste upp en kort verksamhetsberättelse för år 2019. Mötet önskade att 

verksamhetsberättelsen skulle kompletteras med redogörelse för framträdanden och 

repetitioner som har genomförts under 2019 och den kompletteringen har nu gjorts (se bilaga: 

Verksamhetsberättelse för 2019 finns här ). 

Beslut: Mötet godkänner verksamhetsberättelsen förutsatt att kompletteringar görs. 

6) Styrelsens ekonomiska förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 

verksamhetsåret 2019. 

Mötet diskuterade utbetalningar av gage (från Naturskyddsföreningen och WinWin 

Gothenburg Sustainability Award) som har skett direkt till de musikaliska körledarna och 

konstaterade att de utbetalningarna inte är en del av kulturföreningens ekonomi. Mötet 

konstaterade också att en utbetalning från Göteborgsoperan går till kulturföreningen, men att 

den utbetalningen inte kom under år 2019 utan först under år 2020 och därför kommer att ingå 

i kulturföreningens redovisning för år 2020. Mötet önskade också att verksamhetsberättelsen 

för år 2019 ska kompletteras med redogörelse för utbetalningarna och den kompletteringen 

har nu gjorts.  

Beslut: Mötet godkände att balans- och resultaträkning inte har upprättats för år 2019 

eftersom kulturföreningen inte har gjort några ekonomiska transaktioner under det året.  

7) Revisionsberättelse för verksamhetsåret. 

Föreningens har inte haft någon ekonomisk aktivitet under år 2019 och revisorn har därför 

inte upprättat någon revisionsberättelse. Revisor rekommenderade (samtal med ordföranden 

2020-04-13) att föreningen skriftligt beskriver hur föreningens ekonomiska transaktioner ska 

hanteras under 2020. En sådan beskrivning finns under punkt 10 i det här protokollet. 

Beslut: Mötet godkände att revisionsberättelse inte har upprättats för år 2019 eftersom 

kulturföreningen inte har gjort några ekonomiska transaktioner under det året.  

8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2019. 

9) Fastställande av medlemsavgift. 

Gunnar lade fram förslag om medlemsavgifter  

1: Behåll nuvarande medlemsavgift 80 kr per år (medlemsavgiften ingår i repetitionsavgiften)  

2: De körmedlemmar som har blivit befriade från repetitionsavgift ska också räknas som 

föreningsmedlemmar (detta gäller den som är under 25 år, den som har befriats från avgift av 

ekonomiska skäl samt musikalisk körledare). 

Ordföranden lade också fram ett förslag om återbetalning av en del av köravgiften för 

vårterminen 2020 eftersom bara hälften av de planerade repetitionerna kunde genomföras på 

http://www.klimatsamling.se/wp-content/uploads/2020/06/Verksamhetsberättelse-för-2019.pdf


grund av Corona-pandemin (Studiefrämjandets policy för studiecirklar är att betala tillbaka 

hälften av avgifterna om mellan hälften och en fjärdedel av träffarna är inställda). Kören har 

genomfört 5 repetitioner av 10 planerade under våren.  

Beslut om medlemsavgift: Mötet beslutade att godkänna förslaget.  

Beslut om återbetalning: Mötet beslutade att de körmedlemmar som har betalt köragift 400 kr 

för hela vårterminen ska få 200 kr återbetalda. När körmedlemmar har betalat 80 för en 

enstaka repetition ska ingen återbetalning ske eftersom avgiften gällde en repetition som 

faktiskt genomfördes. 

10) Fastställande av eventuell verksamhetsplan för år 2020 och behandling av budget för 

det kommande verksamhetsåret. 

Någon budget föreslogs inte eftersom Corona-pandemin gör det omöjligt att planera någon 

verksamhet. Ordföranden lämnade ett förslag till verksamhetsplan som gäller dels 

framträdanden och repetitioner, dels hantering av ekonomin.   

A) Framträdanden och repetitioner. Vetenskapsfestivalen är flyttad till hösten och många 

programpunkter som inte är direkt vetenskapsrelaterade är borttagna, bl.a. Klimatkörens 

framträdande. Majornas Megaloppis 31 maj ställs in och flyttas eventuellt till hösten. Alla 

körrepetioner är inställda tills vidare. Vi planerar fortsatt verksamhet först när 

smittskyddssituationen har blivit normal igen. Ska vi sikta på en lite mera social ”kick-off” 

när vi startar igen? 

B) Hantering av ut- och inbetalningar. Studiefrämjandet har startat en stödförening med syftet 

att till en låg kostnad tillhandahålla konton som studiecirklar eller andra grupper kan använda 

för hantering av tillgodohavanden och ut- och inbetalningar (såsom medlemsavgifter). I 

väntan på att kören får tillgång till ett sådant konto använder föreningen kassörens privata 

bankkonto med swish för att hantera avgifter. Inbetalningarna av avgifter redovisas i körens 

bokföring (dagbok).  

Diskussion: Mötet tyckte att kören absolut ska starta upp efter Corona-avbrottet med en social 

kick-off och det kom bra förslag på lokal där vi kan vara.  Styrelsen behöver också träffas 

efter sommaren för att fundera på när vi kan starta planering på nytt och kanske också planera 

en social träff.    

Beslut A: Mötet godkände förslaget och fastställde datum för ett nytt styrelsemöte till  

torsdagen den 27 augusti kl 18.  

Beslut B: Mötet godkände förslaget och kassören tar på sig att tills vidare fortsätta hantera 

körens in- och utbetalningar via sitt swish-konto.  

11) Val av styrelseledamöter och suppleanter för en tid av ett år. 

Beslut: Nuvarande styrelse omvaldes i sin helhet även för år 2020. Ordförande: Gunnar 

Isaksson, kassör: Folke Bohlin, ledamöter: Klara Eriksson, Olle Sandqvist, Madelen Ödman. 

12) Val av revisor och suppleant. 

Beslut: Nuvarande revisor Dan Larsson omvaldes för år 2020.  

13) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

Inga motioner har inkommit 

14) Övriga frågor. 

Mötet diskuterade lite om hur kören ska hantera förslag till låtval. Gunnar föreslår att förslag 

till låtar och framträdanden ska gå via styrelsen, att alla i kören ska ha tillfälle till synpunkter 

och diskussion och att bland de låtförslag som har gallrats fram ska den musikaliska 

körledningen kunna välja låtar som funkar i kören.      

Beslut: Vi ska fortsätta diskutera låtar, körens inriktning, hur kören vill framträda och 

liknande på kommande styrelsemöte och medlems-kick-off. 

 


