
FÖRENINGEN INGMARSSPELEN  PROTOKOLL 

 

       NÅS  2022 - 10 - 25  

 

 

Årsmöte 2022 

 

Tid:  2022-10-25 kl 18.30 

Plats:  Ordenshuset, Nås 

Närvarande: Ann Tysk, Britt-Marie Wiklund, Jan Andersson, Andreas Bajer, Bitte Aminder, John 

Kloet, Bertil Hagås, Thorsten Limnell, Uno Matsson, Åke Linder, Ann-Britt Hagås, 

Gunilla Närsjö Fornell, Paula Myrvang, Elisabet Norström, Annacari Jons, Hans Erik 

Bergman, Gudrun Sandbäck Jonth, Anders Jonth, Kjell Svensson, Fins Kjell 

Eriksson, Curt Tysk, Elis Wiklund. 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

 

Curt Tysk hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Val av ordförande för mötet 

 

Årsmötet beslutade att välja Curt Tysk till ordförande för mötet. 

3. Val av sekreterare för mötet 

 

Årsmötet beslutade att välja Elis Wiklund till mötessekreterare. 

4. Fråga om stadgeenligt utlysande  

 

Årsmötet beslutade att kallelse skett enligt stadgarna. 

5. Fastställande av dagordning och anmälan övriga frågor 

 

Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor anmäldes. 

6. Val av justeringsmän tillika rösträknare 

 

Årsmötet beslutade att välja Gunilla Närsjö Fornell och Ann-Britt Hagås till justeringsmän 

och rösträknare. 

7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 

 

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Elis och den ekonomiska berättelsen av Åke. 

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen 

och de lades till handlingarna. 

8. Revisionsberättelse 

 

Jan Andersson läste upp revisorernas berättelse. 



9. Fråga angående ansvarsfrihet 

 

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för det 

gångna året. 

10. Ersättningar 

 

Årsmötet beslutade fortsatt utbetalande av reseersättning i förekommande fall enl det 

skattefria beloppet som beslutas av riksdagen. 

11. Antal ledamöter i styrelsen 

 

Årsmötet beslutade att fastställa 11 ledamöter i styrelsen.  

12. Val av ordförande 

 

Årsmötet omvalde Curt Tysk till ordförande på ett år. 

13. Val av övriga ledamöter 

 

Årsmötet valde Andreas Bajer, Åke Linder och Britt-Marie Wiklund (samtliga omval) samt 

Kjell Svensson (nyval 1 år) och Elisabet Norström (nyval 2 år).  

 

Paula Myrvang, Tupp Uno Matsson, Elis Wiklund, Bitte Aminder och Petra Jonth Axelsson 

kvarstår i styrelsen. 

14. Val av revisorer och ersättare 

 

Årsmötet valde Börje Carlsson och Jan Andersson till revisorer och Veronica Enström som 

ersättare. 

15. Val av valberedning 

 

Till valberedning valdes; Annika Lindén (sammankallande), Annacari Jons, Matses Marie 

Andersson och Elisabet Syvertsen. 

16. Medlemsavgift 

 

Årsmötet beslutade oförändrad medlemsavgift, 100 kr, för det kommande året. 

17. Rapport om 2023 års spel 

 

Curt informerade om planeringen för 2023 års spel: 

Spelen kommer att genomföras 30/6 – 4/7 med samma speltider som 2022. 

Det ekonomiska läget i Sverige är ovisst. Vi har redan sett stora kostnadsökningar som kan 

göra att det blir svårt att motivera priset och därmed bokningar av buffen  

Marknadsföringen kommer att drivas av styrelsen med en förstärkt inriktning mot de sociala 

medierna och ett än tätare samarbete med Visit Dalarna. Vi kommer att inrikta oss på de 

gamla målgrupperna men också söka nya t ex yngre familjer, studie- och litteraturförbund. 

Vi kommer också att åter ha plånbokskort. Nortic kommer fortsatt att användas för 

biljettförsäljningen.  

 



Det är ännu ovisst om det blir några förändringar i ensemblen. Martin Lindström kommer att 

fortsätta som vår regissör. 

Samarbetet med Medborgarskolan fortsätter. 

Vi kommer också ha kringarrangemang som t ex fotoutställning, Ingmarsspelskonsert, 

hantverkare och utställning om utvandringen. Diskussioner angående seminarium pågår.  

 

Vi känner alla en stor entusiasm inför spelen 2023 och har redan två bussar förhandsbokade. 

18. Övriga frågor. 

 

Elis meddelade att årsmötesprotokollet kommer att tillhandahållas på hemsidan. 

19. Mötet avslutas 

 

Ordföranden tackade för intresset från de närvarande. Tack också till alla andra engagerade; 

ensemblen, bagerskor, utställare, musiker m fl, som gör att spelen kan fortsätta. Ett varmt 

tack och blommor gavs till de avgående styrelsemedlemmarna Hans Erik Bergman och Fins 

Kjell Eriksson för deras insats i styrelsearbetet. 

 

Vid protokollet 

 

--------------------------------- 

Elis Wiklund 

 

Justerat 

 

---------------------------------    ----------------------------- 

Gunilla Närsjö Fornell    Ann-Britt Hagås 

 


