Finlands svenska manssångarförbund r.f.

Förbundsmöte
Vårmöte 2013

Protokoll

Tid: 23.3.2013 kl. 10:30
Plats: Hotell Holiday Inn, Universitetsgatan 44, Tammerfors
Protokoll fört vid Finlands Svenska Manssångarförbund rf.:s vårmöte
i Tammerfors 23.3.2013. Behandlade ärenden:
1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Hasse Lillkull öppnade mötet kl.10:32 och hälsade alla
närvarande hjärtligt välkomna.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Hasse Lillkull valdes till mötets ordförande och
Gilbert Appelgren till mötets sekreterare.
3. Val av protokollsjusterare och rösträknare för mötet. Kasper Sundström och Håkan Taubert
valdes till både protokolljusterare och rösträknare för mötet.
4. Verkställande av namnupprop och granskning av fullmakter. Upprop och granskning
verkställdes av ordförande varefter han kunde konstatera att följande medlemmar genom
respektive fullmaktsinnehavare (personnamn inom parentes) var representerade på mötet:
Akademiska Sångföreningen (Kasper Sundström), Brahe Djäknar (Mattias Boije),
Gamlakarleby Manskör (Ralf Sandbacka utan skriftlig fullmakt), Kronoby Manskör (Ola
Känsälä), Kyrkslätts Manskör (Håkan Taubert), Manskören Frihetsbröderna (Tryggve
Gestrin utan skriftlig fullmakt), Mariehamns Kvartetten (Krister Norrgrann), Sällskapet
MM (Tryggve Gestrin), Åbo Sångarbröder Musices Amantes (Gustav Sundström),
sammanlagt 9 manskörer representerade. Dessutom närvarade Stig Johansson (KyM),
Hasse Lillkull (FSM), Alexander Zilliacus (Akademen), Håkan Wikman (Kvartetten) och
Gilbert Appelgren (FSM).
5. Mötets laglighet och beslutförhet. Ordföranden redogjorde för förutsättningarna för lagligheten
och beslutförheten, varefter han kunde konstatera att förutsättningarna är uppfyllda och att
mötet därmed är lagligt och beslutsfört.
6. Godkännande av föredragningslistan. Mötet godkände föredragningslistan, som utdelats med
kallelsen till mötet.
7. Föredragning av årsberättelsen, bokslut och verksamhetsgranskarnas utlåtande. Sekreteraren
redogjorde för och gick igenom den av styrelsen föreslagna verksamhetsberättelsen för år
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2012. Mötet godkände berättelsen. Som ansvarig för skattmästarens uppgifter
(verksamhetskoordinator) redogjorde sekreteraren också för bokslutet för år 2012 och läste
upp verksamhetsgranskarnas utlåtande. Han konstaterade att verksamhetsgranskarna
föreslår godkännande av räkenskaperna.
8. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren. Mötet
fastställde det av styrelsen föreslagna bokslutet och beviljade ansvarsfrihet åt styrelsen och
skattmästaren.
9. Övriga ärenden. Styrelsen tog upp två ärenden.
	
  

•

•

Val av hedersdirigent, vilket hade anmälts i kallelsen och fanns upptaget i
föredragningslistan. Mötet hörde ordförandes förslag med tillhörande beslutsunderlag
och beslutade enhälligt att enligt stadgarna § 8 utse förbundets tidigare förbundsdirigent
R. W. Ahlberg till hedersdirigent.
Styrelseordförande informerade om förbundsstyrelsens behandling av
långsiktsplaneringen och utvecklingen av informationsgången. Långsiktsplanen läggs ut
på sajten.

.
10. Mötets avslutande. Ordföranden avtackade mötets deltagare för aktivt mötesdeltagande och
avslutade mötet kl. 12:33.

In fidem

Gilbert Appelgren
Mötessekreterare

Hasse Lillkull
Mötesordförande

Kasper Sundström
Protokolljusterare

Håkan Taubert
Protokolljusterare

Justerat
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