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VADSTENA-AKADEMIENS VÄNNER                    PROTOKOLL  

ÅRSMÖTE  

 

Årsmötesdatum Söndagen den 28 juli 2013 

Tid  12.30 – 13.45                                                              

Plats  Vadstena Folkhögskola 

Närvarande 74 personer, inklusive åtta styrelseledamöter, hade nedtecknat sina namn. 

Dessutom närvarade Nils Spangenberg, VD och konstnärlig ledare, samt 

 fyra stipendiater under § 8. 

 

§1 Öppnande Ordföranden Magnus Vahlquist hälsade alla nya och gamla medlemmar hjärtligt 

välkomna till det 36:te årsmötet och förklarade detsamma öppnat.  

 

§2 Val av mötesordförande Till mötesordförande valdes Magnus Vahlquist och till mötessekreterare Lola  

och sekreterare Björkquist. 

 

§3 Justerare Till protokolljusterare valdes Helena Hillar, Väderstad och Lars Kritz, Uppsala.  

 

§4 Dagordning  ./. Beslutades fastställa dagordningen enligt utdelat förslag, sedan ordföranden 

  meddelat några ärenden under punkt 25, övriga ärenden. Bilaga 1.  

  

§5 Röstlängd   ./. Beslutades att sända runt en deltagarlista för namnpåskrifter. Bilaga 2.  

 

§6 Mötets utlysande Anmälan av årsmötesdatum gjordes i medlemsbladet i februari. Kallelsen med 

anmälningsmöjlighet utsändes i medlemsbladet i början av maj.  

Beslutades att årsmötet utlysts i laga ordning. 

 

§7 Beslut om utdelning av Magnus Vahlquist redogjorde för styrelsens förslag gällande utdelning av medel 

stipendium till minne av till minne av Ingrid Maria Rappe. Stipendiet föreslås bli 15 000 kr och att hela 

I.M.Rappe  summan detta år kan tas ur fonden till Ingrid Maria Rappes minne.   

 Styrelsen föreslår att stipendiet i sin helhet utdelas till trumpetaren Jonas Larsson, 

 som medverkar i operan ” Jorun orm i öga”. 

   

 Beslutades enligt styrelsens förslag 

 att till minne av Ingrid Maria Rappe, ur minnesfonden, utdela ett stipendium på 

15 000 kr, till trumpetaren Jonas Larsson.  

  

Övriga stipendier    Ordföranden meddelade vidare att tre övriga riktade stipendier kommer att 

  utdelas för framstående insatser till medverkande i operan ”Jorun orm i   

  öga”. De är: 

  Sven och Britt Ekbergs stipendium, på 25 000 kr till mezzosopranen   

  Johanna Rudström, som sjunger Helgas, Gudruns och Oddruns roller. 

  Stina-Brita Gustafson-Kritz och Lars Kritz stipendium på 15 000 kr    

  till teorbisten Marcus Strand. Märta Christina Vahlquists stipendium 

   på 15 000 kr till barytonen Thomas Sepp. 

 Dessutom har Maud och Rolf Gunnarsson och Märta Christina och 

Magnus Vahlquist finansierat en rad studiestipendier till sångare och 

musiker.     

  
§8  Stipendiaterna   Stipendierna utdelades och stipendiaterna hyllades med blommor och applåder. 

hyllas och tackar  Som tack bjöd därefter stipendiaterna årsmötesdeltagarna på härlig sång och musik.  

Vi fick lyssna till Johanna Rudström, mezzosopran, och Marcus Strand på teorb, 

som framförde ”Didos klagan” av Henry Purcell. 

Därefter följde ” Madrigal av Monteverdi” med Thomas Sepp, baryton och Jonas 

Larsson, trumpet, samt Marcus Strand, teorb.  

Det ovanliga instrumentet teorb beskrevs av Marcus Strand. Namnet kommer från  

italienska tiorba och är en luta med lång hals med 15 strängar och användes under 

16-1700-talet.  

 



 2 
 

§9  Verksamhetsbe- Verksamhetsberättelsen för tiden 120101 – 121231, Bilaga 3, hade utdelats och         

rättelsen  ./. ordföranden kommenterade en del avsnitt, och konstaterade bl.a. att föreningen fått 

 en bra medlemsutveckling med c:a 50 nya personer och att föreningen och dess fonder 

tillsammans med enskilda stipendiegivare bland medlemmarna under 2012 bidragit 

med c:a 150 000 kr till Akademiens verksamhet. 

Föreningen har, som beslutades vid årsmötet 2012, överfört 25 000 kr till delfinan-

siering av operan ”Enrico di Bologna”.  

Ordföranden besvarade även fråga, som ställdes om fondernas placeringar med att det 

2011 var en rejäl nedgång men att det 2012  åter var en bra uppgång. 

 

Beslutades att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 

   

Ekonomisk redovisning Den ekonomiska redovisningen för föreningen och dess fonder för tiden 120101 – 

./. 121231 var också utdelad. Bilaga 4.  

Årets resultat blev 93 390 kr och det egna kapitalet 133 100 kr. Båda värdena bättre 

än föregående år. 

   

§10 Revisionsberättelsen Revisor Bo Ribers föredrog revisionsberättelsen som tillstyrkte ansvarsfrihet för  

./. styrelsen. Bilaga 5. 

  

§11 Fastställande av  Beslutades att godkänna redovisade resultat- och balansräkningar för vänföre-  

resultat- och balansräkn.  ningen och dess fonder enligt bilaga 5. 

 

§12 Beslut om  Beslutades i enlighet med revisorernas förslag, enligt bilaga 6, att bevilja styrelsen  

ansvarsfrihet   ansvarsfrihet för verksamhetstiden 120101 - 121231. 

 

§13 Beslut angående Magnus Vahlquist hänvisade till den ekonomiska redogörelsen som detta år skulle 

föreningens medel möjliggöra att styrelsen kan föreslå att 50 000 kr av vänföreningens medel överförs 

 till Akademiens operaproduktion innevarande år.  

   

Beslutades att styrelsen får befogenhet att till Akademien överföra 50 000 kr 

av föreningsmedel enligt styrelsens förslag ovan, för täckande av delkostna-  

derna för 2013 års operaproduktion ”Jorun orm i öga”.  

 

Valärenden  Valberedningens förslag föredrogs av Maria Waxegård  

   

§14 Beslut om antal Valberedningen föreslår oförändrat antal övriga ledamöter, dvs. sex stycken.   

övriga ledamöter i  

styrelsen  Beslutades att antalet övriga ledamöter skall vara oförändrat sex stycken. 

  

§15 Val av ordförande Valberedningen föreslår omval av Magnus Vahlquist till föreningens ordförande.

  

Beslutades enligt valberedningens förslag att enhälligt omvälja Magnus Vahlquist, 

 Vadstena, till vänföreningens ordförande.  

 Magnus Vahlquist tackade för det stora förtroendet. 

 

§16 Val av kassör  Beslutades enligt valberedningens förslag att omvälja May Broomé, Vadstena till 

kassör. 

 

§17 Val av sekreterare Beslutades enligt valberedningens förslag att omvälja Lola Björkquist, Linkö-  

 ping, till sekreterare. 

 

§18 Val av övriga  Lars Molin har avsagt sig omval efter 11 år i styrelsen. Övriga styrelsemedlemmar 

ledamöter i styrelsen har tackat ja till omval.  

 Valberedningen föreslår således omval av ledamöterna Christer Casell, Louise 

Petrén, och Viveca Sörensen, samtliga Vadstena, Viveka Anderberg Åkerhielm 

Dyltabruk, Lars Grahn, Stockholm/Vadstena samt nyval av Ture Rangström, 

dramatiker och författare, Stockholm. 

Beslutades enligt valberedningens förslag. 
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§19 Val av revisorer Valberedningen föreslog omval av de ordinarie revisorerna, Bo Ribers, Motala, 

tiden 140101-141231 och John Waller, Vadstena.  

Revisorsersättaren Annemarie Torstensson, Gusum har avböjt omval och valbe-

redningen föreslår i stället Arne Svahn, Hägersten, samt omval av Curt Friman, 

Vadstena.   

 

Beslutades enligt valberedningens förslag. 

 

§20 Val av valberedning Årsmötet föreslog omval av samtliga valberedare.   

 

Årsmötet beslutade omvälja Maria Waxegård, Norrköping, tillika sammankallan- 

 de, Inger Wiik, Bagarmossen och Jan Johansson, Vadstena. 

   

Tack till avgående Ett kort avbrott gjordes när valen var avklarade för att tacka Lars Molin och även 

  Brita Molin för arbetet i styrelsen och speciellt för alla trevliga resor, som de 

  tillsammans har planerat för vänföreningens medlemmar. Blommor och liten gåva 

  överlämnades av ordföranden och årsmötet tackade med varma applåder.   

 

§21 Beslut om medlems-  Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter för 2014 vilka är: 200 kr för enskild 

avgift för 2014  medlem, 300 kr för par, 100 kr för ungdom under 25 år, 5 000 kr företagsmedlem,  

 2 000 kr ständig medlem och 3 000 kr ständig medlem för par.   

  

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter för 

2014. 

 

§22 Stadgeändringsförslag Styrelsen fick i uppdrag från årsmötet 2012 att se över § 7 i stadgarna och föreslår 

 att efter första meningen i §7 skulle texten ha följande lydelse: 

 Ordföranden utses vid årsmötet för tiden fram till påföljande årsmöte. Årsmötet 

utser varje år hälften av övriga styrelseledamöter för en period av två år.  

 (Nuvarande lydelse : 

 Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör och sekreterare och minst fyra högst sex 

övriga ledamöter. Den utses vid årsmötet för tiden fram till påföljande årsmöte.) 

  

Beslut, stadgeändring § 7 Årsmötet  beslutar enligt styrelsens förslag och §7 får därmed följande lydelse: 

  

 Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör och sekreterare och minst fyra högst 

sex övriga ledamöter Ordföranden utses vid årsmötet för tiden fram till påföl-

jande årsmöte. Årsmötet utser varje år hälften av övriga styrelseledamöter för 

en period av två år.  

 Valet av ledamöter förbereds av en av årsmötet utsedd valberedning. 

 Styrelsen sammanträder …….o.s.v. 

 Ändring av stadgarna kräver, dels att Akademiens styrelse får tillfälle att yttra sig 

över ändringsförslaget, dels att beslut tas vid två på varandra följande medlems- 

möten varav ett skall vara årsmöte.  

 

§23 Motioner  Inga motioner hade inkommit.  

 

§24 50-årsjub. 2014 Magnus Vahlquist informerade om den nya annorlunda jubileumsboken med en essä 

om Vadstena-Akademiens roll i svenskt och internationellt operaliv, som skrivs av 

professon i teatervetenskap Karin Helander. Boken skall också innehålla ett dussin-

tal tryckta fotografier. Det har redan inkommit betydande belopp från medlemmar-

na, bl.a. generösa 25 000 kr från Lars Kritz. Men mera behövs. 

 Nils Spangenberg upplyste om att han nu satsar på opera för framtiden där den 

pedagogiska delen särskilt framhålls. Man har nu en ny profil och hemsida och logo 

för Akademien respektive för vänföreningen där den gamla bilden på ”figuren” på 

ridån tagits fram i form av ett sigill. Dessutom är servetter med mönster från slottets 

bröllopssal på gång. En nostalgiblogg skall öppnas och en utställning görs. Det blir 

två fullständiga operor. SVT skall göra kringprogram. Gamla medverkande inbjuds 

och det blir en hemvändarkonsert m.m.   
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§25 Övriga ärenden Ordföranden berättade om vänföreningens nya vepa som nu sitter på väggen utanför 

bröllopssalen och om den nya röda vänföreningsfoldern. Han berömde vidare årets 

fina programblad.  

 Lars Molin informerade om att hustrun och han har, tillsammans med KE resor, på 

föregående årsmötesförslag, planerat en resa till Island och Reykjavik till oktober i 

höst. C:a 37-38 personer kommer att deltaga. 

 

Medlemsresa 2014 För kommande år föreslår fam. Molin en resa till Ystadoperan, som firar 25 år 2014. 

 Det finns mycket annat att se på resan bl.a. Marsvinsholm med skulpturpark. 

 Ytterligare ett förslag kom från Magnus Vahlquist, som gällde den nystartade 

konsertverksamheten i Vattnäs konsertlada i Dalarna. De kommer också att ha 

operaverksamhet. Konstnärlig ledare är hovsångerskan Pers Anna Larsson. 

  

 Årsmötet lät styrelsen planera för 2014 års resmål. 

  

§26 Akademi-information Se § 24 och efter årsmötet, under kaffet, information om kvällens föreställningar.  

   

§27 Avslutning och tack Arne Svahn tackade styrelsen, på årsmötets vägnar för det gångna året. Sekreteraren 

  tackade Magnus Vahlquist för det fina samarbetet i styrelsen. 

Därefter tackade ordföranden styrelsen och årsmötesdeltagarna och avslutade 

 årsmötet kl 13.45. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Under kaffet info och Under den efterföljande samvaron med kaffe och smörgås, som hade arrangerats  

lotteri av Christer Casell, informerades medlemmarna om dagens föreställningar. 

Nils Spangenberg Nils Spangenberg var mycket glad för att i år ha kunnat erbjuda två produktioner. 

På slottet operan ”Jorun orm i ögat”, där Kerstin Ekman skrivit librettot, Marie 

Samuelsson musiken och Helena Röhr regisserar. De har haft ett fint samarbete. 

Kerstin Ekman hade länge velat skriva för opera och hade snabbt klart för sig hur 

hon ville utforma librettot. Det bygger på en minnesbild från studieåren då hon 

läste Eddan. Han berättade vidare om hur smidigt man kunnat lösa att ”Jorun”, 

Hanna Wåhlin, som p.g.a. halsont ännu inte kunnat sjunga, i stället fått mima, 

medan Henriikka Gröndahl sjunger från en plats i orkestern.  

 På Gamla teatern uppförs ”Kurtisanen och kärleken”, som är ett samarbete med 

 ”Operabyrån, artists in residence” med stöd från Statens musikverk.    

Tack Nils Spangenberg fick blommor som tack för allt krävande och gediget arbete, som 

det innebär att leda Vadstena-Akademien. 

Lotteri Christer Casell hade än en gång anordnat ett lotteri under årsmötet. Många fina 

vinster var skänkta bl.a. två tavlor, böcker och vin. Lotteriet inbringade 1700 kr.  

 

Efter föreställningen Efter föreställningen kunde anmälda årsmötesdeltagare inta buffé, till självkost-

nadspris, på slottet i Drabantsalen intill operalokalen. Några medlemmar kommer 

att senare även besöka ”Kurtisanen och kärleken” på Gamla teatern. 

Ordföranden Magnus Vahlquist utbringade en skål till minne av Ingrid Maria 

Rappe. 

 

 

 

 

Lola Björkquist, sekreterare Magnus Vahlquist, mötesordförande 

 

 

 

 

Helena Hillar, justerare Lars Kritz, justerare    


