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Vänbrev augusti 2021

Kära Saxåvänner!
Så här skrev festivalens konstnärlige ledare Peter Eriksson våren 2020:
”Vi lever i en svår och märklig tid. En tillvaro med begränsat rörelseutrymme, med
frivilligt och ofrivilligt karantänliv och med nödvändig social distansering. Det är en
situation där upplevelsen av levande kammarmusik i vacker miljö kanske skulle behövas
allra mest. Men…..
Under rådande omständigheter och med respekt för regeringens och myndigheternas
föreskrifter har styrelsen för Stiftelsen Saxå Kammarmusikfestival beslutat att ställa in
sommarens festival, den 35:e i ordningen. Vi beklagar denna situation, men hoppas och
tror att den levande musiken kommer att få flöda fullt ut efter denna Coronapandemi.”
Nu är hösten 2021 här och det blev tyvärr ingen festival i år heller. Pandemin har
fortfarande inte släppt taget, trots att många av oss är vaccinerade. Vi skulle vilja bjuda
in våra medlemmar till ett årsmöte med kammarmusik, men det känns ännu inte helt
säkert att anordna under tillräckligt säkra förhållanden.
Vi hoppas dock fortfarande att vi snart kan bjuda in vårakära Saxåvänner till en trevlig
dag med musik!
Styrelsen har med hänvisning till ovanstående beslutat att göra som förra hösten och att
genomföra årsmötet skriftligt, vilket fortfarande är det mest praktiska i det läge vi
befinner oss.
Se kallelsen nedan!

För styrelsen
Marie-Louise Nauclér
Vänföreningens ordförande
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Årsmöte med Saxå kammarmusikfestivals vänförening 2021
Med anledning av den rådande pandemin inställdes föreningens årsmöte sommaren 2021.
Enligt styrelsebeslut kommer årsmötet att genomföras via e-post/vanlig post.
Medlemmarna får då möjlighet att ta ställning till förslag till beslut – se nedan.
Om du har frågor eller synpunkter kring verksamhetsberättelsen kontakta Marie-Louise
Nauclér, marie-louise.naucler@live.se eller 070-699 51 30 eller om den ekonomiska
redovisningen, agneta.hertzberg@me.com eller 070-743 04 04.
Om du instämmer i förslagen till beslut nedan behöver du inte göra något. Om du inte
instämmer i föreslagna beslut, framför detta och lämna eventuella förslag till
marie-louise.naucler@live.se eller till vår sekreterare Helena vermcrantz.hp@gmail.com
Vi är tacksamma för svar innan den 25 oktober, varefter styrelsen sammanträder och
avslutar årsmötet!
1. Verksamhetsberättelse
Förslag till beslut: Verksamhetsberättelsen fastställs och läggs till handlingarna, se
bilaga!
2. Ekonomisk redovisning
Förslag till beslut: Styrelsens årsredovisning samt revisorernas berättelse lades till
handlingarna, se bilagor!
3. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
verksamhetsåret 2020
Förslag till beslut: I enlighet med förslag från föreningens revisorer beviljas styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet.
4. Medlemsavgift 2022:
Förslag till beslut: medlemsavgiften förblir oförändrad: 150 kronor för enskild medlem
och 225 kronor för två medlemmar som lever under samma tak
5. Val av styrelseordförande
Förslag till beslut: Marie-Louise Nauclér, omval 1 år
6. Val av övriga styrelseledamöter
Förslag till beslut: Helena Vermcrantz, omval 2 år
Carl Jan Granqvist, omval 2 år
Gunilla Forsgren, omval 2 år
Birgitta Skålberg, omval 2 år
7. Val av revisor och revisorssuppleant
Förslag till beslut:
Revisor: Björn Kihl, omval 1 år
Revisorssuppleant: Ingvar Kvernes, omval 1 år
8. Val av valberedning för årsmötet 2021
Förslag till beslut:
Björn Eriksson och Jan Hagenfeldt, omval 1 år
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