
Protokoll för årsmöte 2021-04-19, kulturföreningen Göteborgs Klimatkör 

 

Närvarande: Gunnar Isaksson (föreningens ordförande år 2020), Folke Bohlin (kassör år 

2020), Madelen Ödman (styrelseledamot år 2020) samt Marianne Hüll (föreningsmedlem) 

och Isadora Del Carmen (musikalisk körledare). 

 

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 Marianne Hüll 

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 2020. 

Alla repetitioner från och med den 17 mars 2020 ställdes in på grund av covid-19-pandemin. I 

augusti och december diskuterade vi läget och beslutade att låta körverksamheten vila under 

resten av 2020 och början av 2021. Olle och Klara har mycket att göra med jobb och studier 

och därför kunde de inte fortsätta med körledande. Så vi sökte ny musikalisk körledare, främst 

via Studiefrämjandet och Körcentrum Väst:s hemsida. Till vår glädje fick Isadora reda på att 

vi sökte körledare och ville gärna jobba med oss.  

Beslut: Mötet godkände verksamhetsberättelsen. 

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

verksamhetsåret 2020. 

Gunnar visade balans- och resultaträkningen och hade följande kommentar: Kassören har 

tillfälligt åtagit sig att förvara körens pengar på sitt eget bankkonto. Förhoppningsvis kommer 

kören att få tillgång till ett eget bankkonto via Studiefrämjandet (Studiefrämjandet håller på 

att ansöka hos en bank om att starta konton för föreningar som är anslutna till 

Studiefrämjandet, men det är osäkert om banken godkänner ansökan). Om det inte funkar 

kanske kören borde skaffa ett eget bankkonto.   

Kören har mycket pengar just nu för att gaget från framträdandet på Operan (5000 kr) har 

kommit in till kontot och för att många medlemmar avstod från att få köravgifter återbetalda 

när repetitioner blev inställda på grund av pandemin.  

7) Revisionsberättelse för verksamhetsåret. 

Gunnar visade revisonsberättelsen (från Dan Larsson). 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

Beslut: Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för år 2020. 

8) Fastställande av medlemsavgift. 

Gunnar föreslog att vi ska fortsätta med samma medlemsavgifter och repetitionsavgifter som 

under 2020: 

Köravgift 400 kr per termin eller 80 kr per repetitionstillfälle (förutom två avgiftsfria ”prova-

på-repetitioner och avgiftsfria ”generalrepetitioner” före framträdanden.)  

Medlemsavgift 80 kr per år (medlemsavgiften ingår i repetitionsavgiften).  

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). 

Beslut om medlemsavgift: Mötet beslutade att godkänna förslaget.  

9) Fastställande av eventuell verksamhetsplan för år 2021 och behandling av budget för 

det kommande verksamhetsåret. 



Gunnar visade förslag till verksamhetsplan och budget.    

Beslut: Mötet godkände förslaget.  

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

Beslut: Omval för år 2021. Ordförande: Gunnar Isaksson, kassör: Folke Bohlin, ledamot: 

Madelen Ödman 

11) Val av revisor och suppleant. 

Beslut: Nuvarande revisor Dan Larsson omvaldes för år 2021.  

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

Inga motioner har inkommit 

13) Övriga frågor. 

Isadora påpekade att hon söker jobb över hela landet. Det innebär att vi kan stå utan körledare 

i höst. Isadora meddelar oss om hon har jobb på gång. Det är bra om alla håller ögonen öppna 

efter personer som skulle kunna vara ersättare om vi inte får behålla Isadora. 

Nästa styrelsemöte: Dag för nytt styrelsemöte sattes till måndag 23 augusti kl 18.   

 


