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PROTOKOLL
Datum Paragraf
2011-02-27 1 - 21

Årsmöte

Tid: 18.00 – 19.00
Plats: Malå Hotell
Deltagare: Se deltagarförteckning

§ 1 Öppnande
Ordföranden Börje Norqvist hälsar alla välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Val av mötets presidium
Till mötesordförande väljs Börje Norqvist, till sekreterare Inga-Britt Hultmar och till
justeringsmän tillika rösträknare Stefan Sjöström och Anna-Lena Swahn.

§ 3 Fastställande av röstlängd
En deltagarlista upprättas vilken vid behov kan nyttjas som röstlängd.

§ 4 Godkännande av kallelsen
Ordföranden redogör för hur kallelsen skickats ut och årsmötet beslutar att godkänna
densamma.

§ 5 Godkännande av dagordningen
Den föreliggande dagordningen godkänns.

§ 6 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Ordföranden föredrar verksamhetsberättelsen, vilken godkänns och läggs till
handlingarna efter vissa tillägg. Den ekonomiska redovisningen föredras av kassören
godkännas och läggs till handlingarna.

§ 7 Revisorernas berättelse
Mari-Anne Johansson föredrar revisionsberättelsen vilken med godkännande läggs till
handlingarna.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsmötet beslutar att fastställa 2010 års resultat- och balansräkning till 4007 kronor
samt att denna summa förs över på ny räkning.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut: Årsmötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.
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§ 10 Verksamhetsplan och budget
Ingen direkt verksamhetsplan har upprättats men föreningens arbete kommer även
under det här året att fokuseras på Leaderprojektet. Spelningarna fortsätter på
söndagskvällarna och nybörjargruppen på varannan onsdag.
Redan genomfört:
29/1,deltagande och medarrangör i Spelmansstämman i Rökå,
19/2, spelning på Springlidens byaförenings årsmöte.
Inplanerat:
3/3, musikkafé i Kristinebergs kyrka,
2/4, konsert i Malå kyrka med Curt-Ivan Eriksson, Umeå m.fl.
Skellefteå museum, Nordanå, datum ej fastställt.
Musikkafé i Rökå under våren
Spelmansstämman i Adak
Musik vid Malån
Spelning på Änglagård
Glommersträsk hembygdsförening under sommaren.

Ingen budget har upprättats för innevarande år.
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 11 Ersättningar och arvoden
Inga ersättningar eller arvoden utgår utan allt arbete sker på ideell basis.

§ 12 Val av ordförande
Till ordförande väljs Börje Norqvist för 1 år, omval.

§ 13 Val av kassör
Mona Eriksson väljs till kassör för 2 år, omval.

§ 14 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
Beslut: Britt-Marie Sellman väljs för 2 år, omval. Inga-Britt Hultmar och Urban
From valdes 2010 för 2 år. Till ersättare för 1 år väljs Anna-Lena Swahn och Birgitta
Rekonius Bergström, båda omval.

§ 15 Val av revisorer och revisorsersättare
Till revisorer väljs för 1 år Alf Holmström och Marianne Johansson med Stefan
Sjöström som ersättare, samtliga omval.

§ 16 Val av valberedning
Till valberedning utses Lars-Göran Hultmar, Rune Fryklund och Anders Gustavsson
väljs för 1 år, samtliga omval.

§ 17 Ombud till andra årsstämmor
Den här punkten utgår.

§ 18 Medlemsavgift
Årsmötet beslutar att medlemsavgiften ska tas ut per kalenderår. För 2012 fastställs
medlemsavgiften till 100 kr/person.
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§ 19 Motioner och förslag från styrelsen
Inga motioner har inkommit och inga övriga förslag från styrelsen föreligger.

§ 20 Övriga frågor
 Lars-Göran Hultmar berättar om musikkaféet i i Kristineberg och vill veta vilka

som kan delta.
 Lars-Göran vill även få till en träff med berörda för att kunna gå vidare med

projektet. Bl.a. ska det nya datorprogrammet gås igenom. Tid bestäms utifrån
arbetstider etc.

 Han meddelar även att han nu arrangerat en låt av Tore Sjöberg
”Förhoppningar” som kommer att tas upp i repertoaren.

 Börje meddelar att den tilltänkta Rysslandsresan i april blev inställd p.g.a. för få
anmälda deltagare.

 Han tar även upp frågan om Dragspelsklubben vill ta emot ”rysslandstjejerna”
om de kommer tillbaks den här sommaren? Inget beslut fattas. Frågan ska
även diskuteras i Vänortsföreningen.

 Spelningarna på söndagskvällarna kommer nu att åter gå av stapeln i Peter
Gustavssons fikarum.

§ 21 Avslutning
Börje Norqvist tackar alla närvarande för visat intresse och förklarar därmed årsmötet
för avslutat. Rune Fryklund, Sture Brännlund, Benny harr och Ulla Lind spelar ett par
låtar innan alla bjuds på kaffe och smörgås i restaurangen.

--------
Efter fikat spelas också ett par låtar i restaurangen.

…………………………………….
Inga-Britt Hultmar, sekreterare

Justeras:

…………………………………….. ………………………………………
Börje Norqvist, ordförande Anna-Lena Swahn

………………………………………
Stefan Sjöström


