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Stråkföreningen 1
Gislaveds Kommun

Kallelse till årsmöte
onsdagen den 27 oktober 2021 kl. 17.30

Som spelande i Gislaveds Musikskolas stråkorkestrar är du och dina föräldrar medlemmar i
Stråkföreningen i Gislaveds Kommun.

Härmed kallas ni till årsmöte med Stråkföreningen i Gislaveds Kommun
onsdagen den 27 oktober 2021.

Tid: Kl. 17.30

Plats: Konsertsalen, Gislaved.

Hela mötet beraknas vara klart ca kl. 19.20.

Vid årsmötet kommer Stråkorkestem, Con Brio och Vivace medverka med en kort konsert.
Årsmötesförhandlingama kommer vara mitt i konserten. Orkestrama avslutar konserten med
en låt som alla spelar tillsammans.

Årsniöteshandlingar kan ni ra om ni tar kontakt med undertecknad via e-post.

Välkomna!

Styrelsen/Staffan Lindqvist
sgslin@edu.gislaved.se
Tel: 070-559 14 62

Kort presentation av Riksförbundet Unga Musikanter (RUM)

Stråkföreningen i Gislaveds Kommun är knuten till RUM, Riksförbundet Unga Musikanter.

RUM är ett riksförbund för Sveriges unga orkestrar och ensembler. RUM hjälper till att
arrangera kurser och har fortbildning för musiklärare.

Varför ska man vara ansluten till RUM?
Man får bidrag för varje orkestermedlem med 60:-/år, samt generösa resebidrag

o Man får tillgång till och nedsatt pris på kurser som RUM arrangerar.
0 Man får information om RUM via webben, facebook eller Tnstagram.

Förslag till medlemsavgift
Medlemsavgiflen till RUM är 30:- per orkestermedlern. Styrelsen föreslår att medlemskapet
till Stråkföreningen är gratis på så vis att de 60:- som vi får i bidrag från RUM kvittas mot
avgifien på 30:- till RUM.



LIT1J Riksförbundet Unga Musikanter

Årsmöte med Stråkföreningen i Gislaveds Kommun 2021

Föredragningslista

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande för mötet

§ 3 Val av sekreterare för mötet

§ 4 Upprop och fastställande av röstlängd (i händelse av votering)

§ 5 Godkännande av kallelsen

§ 6 Fastställande av föredragningslistan

§ 7 Val av två justeringsmän som också är rösträknare

§ $ Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse

§ 9 Revisorernas berättelse

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 11 Fastställande av verksamhetspian, budget och medlemsavgift för nästföljande

verksamhetsår.

§ 12 Beslut om antal styrelseledamöter, ersättare och revisorer

§ 13 Val av: a) Styrelseledamöter

b) Ersättare

c) Revisorer

d) Ledamöter till valberedning, varav en skall vara

sammankallande

§ 14 Inkomna motioner

§ 15 Mötets avslutande

Riksförbundet Unga Musikanter Tel. 013-1495 90; 1474 75
Isafjördursgatan 4D Sveriges Tongivande Ungdomsförbund Fax 013-13 71 34
582 31 LINKOPING kansliet@rurn.se - www.rum.se
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Berättelse för
verksamhetsåret 2020-21

Styrelsen har under året bestått av: Ordförande: Staffan Lindqvist
Kassör: Jonny Johansson
Ovriga ledamöter: Marie Thorén, Susanne Klarén
Christina Josefsson
Suppleanter: Annika Hagstrand, Marie Persson,

Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten.

Verksamheten har sin ryggrad i Musikskolans alla stråkorkestrar nämnda i ordning från yngre tifi äldre
orkestrar:
Fair Play, Stråkorkestern, Con Brio, Vivace samt Kammarorkestern.

På grund av coronapandemin har alla orkesterrepetitioner varit inställda från och med november.
Kammarorkestern började repetera efter påskiovet i mindre grupper. Vivace avslutade vårterminen med en
repetition i små grupper.

På grund av coronapandemm har alla konserter vant inställda.. Även orkestrarnas resor under våren har
varit inställda. Vissa digitala konserter har förekommit.

Ett spelår med stora förhinder... Med förhoppning om ett härligt spelår 202 1-22.

För styrelsen i Stråldöreningen i Gislaveds Kommun

Staffan Lindqvist Jonny Johansson
Ordförande Kassör
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Verksamhetspian för
Stråkföreningen 1 Gislaveds Kommun 2021/22

Musikskolan i Gislaved har 4 stråkorkestrar, vilka är knutna till Stråkföreningen i Gislaveds
Kommun.

Varje ensemble ämnar göra ca 4-8 konserter under läsåret. Vid en del av dessa kommer det att
tas upp kollekt, vid en del får orkestern ett arvode.

Vi räknar med sådana intäkter om ca 35.000:-! verksamhetsår.

Våra utgifter kommer att bestå av inköp av fika i anslutning till konserterna. Dessutom har vi
för avsikt att genomföra en resa med varje orkester i slutet av vårtenninen.

Vi räknar med utgifter för förtäring och resor på ca 35.000:-.! verksamhetsår.



Valberedande - årsmöte 2021

Ordförande: Staffan Lindqvist
Kassör: Jonny Johansson omval 2 år ht - 23
Ovriga ledamöter: Susanne Klarén omval 2 år till ht -23

Marie Thorén omval 1 år till ht -22
Christina Josefsson omval 1 år till ht -22

Suppleanter: Annika Hagstrand och ???
Revisorer: Johanna-Maria Johansson och Annika Murén
Revisorssuppleant: Tanja Lundgren
Valberedning: Annika Björkenbo och Jane Petersson,


