
KALLELSE
Ordinarie årsmöte: 28 mars 2022 kl 17.30
Plats: Folkoperan, Hornsgatan 72 

Årsmötet sker i år på plats på Folkoperan. Årsmötet ska ta ställning till två årsredovisningar, 
dels Föreningen Folkoperans Vänner, dels Föreningen Folkoperans Vänners Stipendiefond. 
Efter ordinarie årsmöte delas årets soliststipendium ut med sedvanlig sång och därefter mingel  
i foajén.

Underlag
Årsredovisning, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag finns på Folkoperans hemsida  
under rubriken Stöd oss. Här är en direkt ingång: folkoperan.se/folkoperans-vanner.  
Under rubriken Medlemsnytt finns aktuellt material. OBS! Material finns tillgängligt  
från den 14 mars. 

Länk bifogas:
https://www.folkoperan.se/folkoperans-vanner
 
Anmälan 
Anmälan till årsmöte och stipendieutdelning sker enklast genom e-post till:
vannerna@folkoperan.se. Meddela då ifall ni önskar förtäring efteråt. Har du inte tillgång till 
e-post skicka sms eller ring till Malou Örner 070 410 21 13. 

Soliststipendium mm
Vid ordinarie årsmöte följer utdelning av vänföreningens soliststipendium då vi också får  
höra stipendiatens sköna stämma. Vi kommer även att delges information om den närmaste 
framtiden av Folkoperans VD Monica Fredriksson.

Sedvanlig förtäring och vin/öl/vatten för 150 kr följer efter årsmöte och stipendieutdelning.
Alla föreningens medlemmar som betalat årsavgiften för 2022 är röstberättigade.  
Röstlängd upprättas innan årsmötet startar

Välkommen till årsmöte och stipendieutdelning
Styrelsen i Folkoperans Vänner

Folkoperans vänner



Dagordning

1. Årsmötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst 

5. Val av två personer som tillsammans med ordföranden dels ska justera stämmans
          protokoll, dels fungera som rösträknare  

6. Godkännande av dagordning 

7. Föredragning av Årsredovisning 2021 för Föreningen Folkoperans Vänner 
          och Föreningen Folkoperans Vänner stipendiefond

8. Föredragning av revisionsberättelsen

9. Fråga om att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret för 
         respektive förening  

10. Fråga om att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen  

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

12. Val av föreningsstyrelse 

a.   Ordförande för ett år 

b.   Tre ordinarie ledamöter för två år (styrelsens ledamöter avgår växelvis).

       Tre ordinarie ledamöter för ett år (styrelsens ledamöter avgår växelvis)

d.   En suppleant för två år (styrelsens suppleanter avgår växelvis) 

e.   En suppleant för ett år (styrelsens suppleanter avgår växelvis) 

13. Val av revisor och revisorssuppleant på ett år var

14. Val av valberedning på tre personer 

15. Fastställande av årsavgift för nästföljande räkenskapsår jämte avsättning till 
          föreningens stipendiefond 

16. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden 

17. Ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet

18. Fråga som medlem, senast en vecka före årsmötet, väckt genom skriftlig framställan

19. Övriga ärenden 

20. Avslutning 
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