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Protokoll för årsmöte med Bibliodramasällskapet i Sverige,
2014-11-20, Bromma folkhögskola

1. Mötets öppnande
Helene Isborn förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna varmt välkomna. Närvarolista
skickades runt.

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringspersoner
Ingemar Johansson valdes till mötesordförande och tackade för förtroendet.
Cai Brochmann valdes till mötessekreterare.
Kerstin Wängberg och Eva Bergström valdes till justeringspersoner.

3. Fastställande av dagordning
Numreringen ändrades så att punkterna 14 och 15 blev punkterna 13 och 14.
Helene Isborn anmälde en övrig punkt, än så länge hemlig.

4. Mötets behöriga utlysande
Det fastställdes att årsmötet var behörigt utlyst.

5. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2013-2014 (bil 1) lästes av Helene Isborn.

Följande ändringar gjordes av årsmötet:
Under punkten ”Samverkan med Bromma folkhögskola inför höstseminariet 2014” ändrades
texten ”Under sommaren 2014 flyttade Utbildningscentrum Lidingö sin personal och
verksamhet för att integreras med Bromma folkhögskola.” till ”Under sommaren 2014
flyttade Utbildningscentrum Lidingö sin personal och verksamhet till Bromma.”
Under punkten ”Bibliodrama med vandring juni 2014” lades följande till efter den befintliga
texten: ”Detta var BD-sällskapets bidrag till europeiska kulturhuvudstadsåret 2014.”

Årsmötet uttryckte sin uppskattning över att så mycket gjorts, godkände
verksamhetsberättelsen med ovanstående ändringar och lade den till handlingarna.

6. Ekonomisk redovisning
Ekonomisk berättelse och Ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2013-2014 (bil 2 pch 3)
föredrogs av kassören Birgitta Walldén.
Årsmötet fann det glädjande att bokprojektet fått full täckning, till stor del beroende på
bidrag från Svenska Bibelsällskapet.

Följande ändring i den ekonomiska berättelsen gjordes av årsmötet: Under punkten
”Kostnader utöver bokprojektet” ändrades texten ”intäktsbudgeten för medlemsutgifter” till
”intäktsbudgeten för medlemsavgifter”.

Den ekonomiska redovisningen inklusive styrelsens förslag för disponering av årets resultat
godkändes av årsmötet.

7. Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse (bil 4) föredrogs av Marianne Enoksson.
Revisorerna Anna Gradin och Marianne Enoksson tackades av mötesordförande.
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8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas yrkande beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.

9. Val av:
Valberedningens förslag presenterades av Lotta Dahmberg. De föreslagna kandidaterna
valdes enhälligt och med acklamation.
1. tre styrelseledamöter för två år

Lotta Geisler (omval), Helene Isborn (omval) och Marian Jensen (nyval).
2. två suppleanter för ett år

Per-Olof Sveder Renklint (nyval) och Ragnhild Engberg (nyval)
3. två revisorer för ett år samt en revisorsersättare för ett år

Anna Gradin (omval) och Marianne Enoksson (omval) revisorer, Christina Nimmerfalk
(omval) revisorsersättare.

4. valberedning om två personer
Birgitta Walldén och Jonas Gräslund.
Årsmötet uttryckte ett varmt tack för gott arbete till den avgående valberedningen.

10. Behandling av inkomna motioner
Styrelsen meddelade att inga motioner hade inkommit.

11. Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret

Förslag till verksamhetsplan för Bibliodramasällskapet i Sverige 2014-2015 (bil 5) lästes av
Helene Isborn.

Följande ändringar gjordes av årsmötet:
Pkt 8.D. Innan befintlig text läggs följande till: ”Fortsätta utveckla bibliodrama på nätet
bland annat genom julbibliodrama i december 2014.”
Punkt 8.G. ”Bibliodramaresa till bibliska platser med Anna Gradin i okt 2015” ändrades till
”Bibliodramaresa till bibliska platser med Anna Gradin i okt 2016”.
Punkterna 8.G. och 8.H. ska byta plats.

Verksamhetsplanen godkändes av årsmötet med ovanstående ändringar.

Förslag till Budget för verksamhetsåret 2014-2015 (bil 6) presenterades av Birgitta Walldén
och den godkändes av årsmötet.

12. Fastställande av årsavgift för det kommande verksamhetsåret
Styrelsens förslag om oförändrad avgift (100:-) godkändes av årsmötet.

13. Övriga frågor som årsmötet beslutar ta upp
Helene Isborn avtackade de avgående styrelseledamöterna Åke Jonsson, Eva Danneholm
och Birgitta Walldén och gav dem varsin gåva. Årsmötet bidrog med tack och varma
applåder.
Eva Danneholm önskade den nya styrelsen lycka till med ett fantastiskt roligt arbete.
Birgitta Walldén konstaterade att sällskapet på så kort tid som sedan 2010 samlat 60
medlemmar och uttryckte att arbetet med och starta upp föreningen varit det roligaste hon
gjort i sitt liv och önskade den nya styrelsen och föreningen lycka till i fortsättningen.
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14. Årsmötets avslutande
Mötesordförande Ingemar Johansson tackade alla som ställt upp i olika uppdrag och
förklarade Bibliodramasällskapets årsmöte avslutat.

Cai Brochmann, mötessekr Ingemar Johansson, mötesordf

Justeringspersoner:

Kerstin Wängberg Eva Bergström

Bilagor:
1. Verksamhetsberättelse 2013-2014
2. Ekonomisk berättelse 2013-2014
3. Ekonomisk rapport 2013-2014
4. Revisorernas berättelse 2014
5. Verksamhetsplan 2014-2015
6. Förslag till budget 2014-2015

Närvarande under årsmötet (22 medlemmar):
Ingemar Johansson
Jonas Gräslund
Kerstin Wängberg
Ctefan Brochmann
Birgitta Walldén
Eva Danneholm
Jannike Arzt Stackå
PO Sveder Renklint
Frida Hellsing
Susanne Dahlgren
Lotta Dahmberg
Gerdine Sillemsen Zuidema
Susanne Lindström
Bente Højris Pedersen
Marianne Enoksson
Henrik Ydreborg
Eva Bergström
Anna Gradin
Åke Jonsson
Cai Brochmann
Lotta Geisler
Helene Isborn


