
 
 
 

 
 

Adress: Tel. Org.nr Bankgiro e-post 
Malå Dragspelsklubb 070-2947105 802466-7147 422-0851           ingabritt.hultmar@gmail.com 
c/o Inga-Britt Hultmar  
Jägarvägen 3 
920 39 Rökå 

 

1 

                                                           
 PROTOKOLL 

      
     Datum  
     2017-03-12     
     §     1 -  22 
 

Årsmöte 2016 
 
Tid: 15.00 – 15.45. 
Plats: Malå Församlingshem 
 
Närvarande:  Se separat deltagarlista! 
 
 
§ 1 Öppnande 

Ordförande Börje Norqvist hälsar alla hjärtligt välkomna och öppnar mötet.  
 
§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare samt två justerare  

Till ordförande för mötet väljs Börje Norqvist, till sekreterare Inga-Britt Hultmar 
och till att jämte ordföranden justera protokollet väljs Ulla Lundmark och Nora 
Renström. 
 

§ 3 Fastställande av röstlängd 
 En deltagarlista upprättas vilken vid behov får utgöra röstlängd. 
 
§ 4 Godkännande av kallelsen 
 Ordföranden redogör för hur kallelsen gått ut varpå den godkänns. 
 
§ 5 Fastställande av dagordningen 

Föreliggande dagordning fastställs.  
 
§ 6 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 

Ordföranden föredrar verksamhetsberättelsen och kassör Rune Fryklund redogör 
för föreningens ekonomi. Årets resultat är 5 841 kronor och kassabehållningen är 
39 047 kronor.  Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen läggs 
med godkännande till handlingarna. 

 
§ 7 Revisorernas berättelse 
 Alf Holmström föredrar revisorernas berättelse, vilken läggs med godkännande till 

handlingarna. 
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§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt hur vinst eller förlust skall 
disponeras 
Årsmötet beslutar att fastställa årets resultat till 5 841 kr, och kassabehållningen 
till 39 047 kronor, vilken förs över på ny räkning.  

                                                            
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslut: I enlighet med revisorernas förslag beviljas styrelsen full ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2016.  

 
§ 10 Redovisning av verksamhetsplan och budget 
 Börje Norqvist föredrar verksamhetsplanen som med godkännande läggs till 

handlingarna. 
 Ingen budget har upprättats för verksamhetsåret. 
   
§ 11 Beslut om ersättningar och arvoden 
 Inga arvoden utgår utan allt arbete sker på ideell basis. Endast reseersättning 

utbetalas till den som gör planerade resor på föreningens uppdrag.  
 
§ 12 Val av ordförande 

 Till ordförande väljs Börje Norqvist för 1 år, omval. 
 

§ 13 Val av kassör 
Rune Fryklund har avsagt sig uppdraget och till ny kassör för 1 år väljs Elsa 
Wiklund. 
 

§ 14 Val av övriga styrelseledamöter 
 Inga-Britt Hultmar, Sture Brännlund och Christel Ness valdes 2016 för 2 år. Sture 

har dock avsagt sig fortsatt uppdrag i styrelsen. Hans plats blir vakant. Till ersättare 
väljs för 1 år Marianne Johansson, nyval och Lena Pettersson, omval.  

 
§ 15 Val av revisorer och ersättare 

Till revisorer för 1 år väljs Göran Forsell och Alf Holmström, båda omval. Britt-
Marie Sellman väljs som revisorsersättare för 1 år, nyval.  
 

§ 16 Val av valberedning 
Till valberedning för 1 år väljs Lars-Göran Hultmar och Hilding Gustafsson, båda 
omval. En plats i valberedningen blir vakant. 

 
§ 17 Val av musikalisk ledare  
 Lars-Göran Hultmar väljs till musikalisk ledare för 2017. 
 
§ 18 Beslut om medlemsavgift 

Årsmötet beslutar att fastställa oförändrad medlemsavgift för 2018, dvs. 100 kr för 
vuxna. För barn, till och med det år de fyller 15 år, fastställs medlemsavgiften till  
20 kronor. 
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§ 19 Motioner och förslag från styrelsen  

En motion har inkommit från Hilding Gustafsson och Lars-Göran Hultmar med 
förslag om att styrelsen under kommande år verkar för att samla de musikgrupper 
som finns i Malå under samma paraply, med målsättning att bilda en musikförening 
bestående av olika sektioner för olika instrument. 
Beslut: Årsmötet beslutar att klubben arbetar efter motionens förslag. 
 

§ 20 Info om flaggningen           
Mars 2016 gjorde en förfrågan bland kommunens föreningar om att ta på sig 
flaggningen på kommunens flaggstänger under alla flaggdagar, inklusive de samiska 
flaggdagarna. MDK var den enda förening som visade intresse och uppdraget blev 
därför vårt och gäller för 2 år. Ersättningen uppgår till 20 000 kr/år. 
Pengarna ska gå till föreningens verksamhet och reseersättning utgår till dem om 
kör in till Malå för att hissa och hala flaggorna. 

 
§ 21 Övriga frågor 

Inga övriga frågor finns. 
 
§ 22 Avslutning 

Rune Fryklund och Annika Gustafsson avtackas med blommor för sitt arbete i 
styrelsen. 
 
Ordföranden tackar för förnyat förtroende och för ett väl genomfört årsmöte. 
Årsmötet avslutas därmed och gemenskapen fortsätter med mat och musikalisk 
underhållning.  

 
 
Dag som ovan 
Inga-Britt Hultmar, sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
……………………………………..   
Börje Norqvist, ordf.  
 
 
 
 
………………………………………  ……………………………………… 
Ulla Lundmark   Nora Renström 
 


