
MUSIK- & TEATERSAMLINGARNAS VÄNNER 
 

 
 

Kära Vänner, 

 

Denna pandemi tycks aldrig ta slut, så vi vågar inte hoppas på ett årsmöte på plats vid 

Torsgatans kök. Istället blir det ett årsmöte ”per capsulam” som i fjol. Dvs vi skickar pro 

forma kallelsen och bilagorna redan nu, med möjlighet att komma in med förslag och 

synpunkter i förväg, innan själva årsmötesprotokollet skrivs ner och skickas ut till alla efter 

den 22 April för godkännande. 

 

Var god vänd 

 



Kallelse till årsmöte för Musik- & Teatersamlingarnas Vänner Torsdagen 22/4 2021 

Plats: Per capsulam 

Dagordning 

§1 Mötets öppnande 

§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

§3 Val av två justerare för  mötet 

§4 Verksamhetsberättelse från år 2020 (bilaga 1) 

§5 Ekonomisk berättelse för år 2020 (bilaga 2) 

§6 Revisorns berättelse 

§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

§8 Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret 

§9 Val av styrelsemedlemmar för det kommande verksamhetsåret 

§10 Fastställande av medlemsavgiften 

§11 Val av revisor 

§12 Val av valberedning 

§13 Verksamhetsplan för den kommande året 

§14 Inkomna motioner 

§15 Övriga frågor 

§18 Mötet avslutas 

 

Angående § 9 så har tyvärr Lena Hammergren sett sig tvungen att avsäga sig sin plats  pga 

alltför många andra förtroendeuppdrag. Styrelsen föreslår då som ny styrelseledamot 

Rikard Hoogland, även han professor i teatervetenskap vid Stockholms Universitet. Han är 

själv helt införstådd och angelägen att få verka inom styrelsen. 

 

OBS.  För att aktivt medverka vid årsmötet bör man ha betalt in medlemsavgifen för år 2021, 

eller vara ständig medlem. Medlemsavgiften är 200:-./år PG-kontot 25 32 86-9, glöm ej att 

ange namn och adress / e-post under meddelande. 

 

För att något ersätta våra evenemang har vi i styrelsen ett förslag att via Internet kunna ge ett 

kortare framträdande med ett föredrag. Detta skulle kunna ske via Zoom eller likande. Inga 

Lewenhaupt ställer gärna upp och berättar om Jenny Linds jubileet förra året och om vad 

senare tiders forskning har att erbjuda… Därför undrar vi om detta vore av intresse, kontakta 

oss i så fall, per e-post , så återkommer vi om datum och tid och länk till mötet, samt 

instruktioner hur det hela går till. Anmäl till Magnus på  magnus.blomvist@musikverket.se 

Senast Onsdagen 21/4. 

 

Med detta brev medföljer en liten presentation av Mary Skeaping och det arkiv som vi fått in 

för att par år sedan. 

 

Glada hälsningar och behåll hälsan 

 

Stefan Bohman genom Magnus 
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