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PROTOKOLL 
     Datum       Paragraf
     2010-03-07      1 - 20 

 

Årsmöte 
 
Tid: 18.00 – 18.40 
Plats: Malå Hotell 
 
Innan årsmötet öppnar spelar Rune Fryklund och Sture Brännlund Umeåminnen. 
 
 
 
§ 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 Alf Holmström och Britt-Marie Sellman. 
 
§ 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 och kassören den ekonomiska 

redovisningen, vilka med godkännande läggs till handlingarna. 
 
§ 7 Revisorernas berättelse 
 Alf Holmström föredrar revisionsberättelsen vilken med godkännande läggs till 

handlingarna. 
 
§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Beslut: Årsmötet beslutar att fastställa 2009 års resultat- och balansräkning till 2765 kronor  
samt att denna summa förs över på ny räkning. 
 

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 Beslut: Årsmötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
 



Malå Dragspelsklubb 
 

Adress: Tel. Org.nr Bankgiro e-post 
Malå Dragspelsklubb 0953-400 46    ibh@telia.com 
c/o Inga-Britt Hultmar  
Jägarvägen 3 
920 39 Rökå 

§ 10 Verksamhetsplan och budget 
 Ingen direkt verksamhetsplan har upprättats men föreningens arbete kommer att 

fokuseras på Leaderprojektet som förväntas kunna komma igång inom de närmaste 
veckorna. Slutligt besked från Länsstyrelsen är utlovat till kommande vecka. I övrigt 
fortsätter spelningarna på söndagskvällarna. Klubben kommer även att delta med 
framträdanden utifrån olika förfrågningar som kommer in samt på en del 
spelstämmor i närområdet. Budget för Leaderprojektet är upprättat och ingår i 
ansökan. 

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

inom projektet kommer däremot t.ex. resersättning att utgå. 
 
§ 12 Val av ordförande 

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

Mona Eriksson valdes 2009 till kassör för 2 år. 
  
§ 14 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare 

Beslut: Inga-Britt Hultmar och Urban From väljs för 2 år, och Britt-Marie Sellman 
för 1 år, samtliga omval. Till ersättare för 1 år väljs Anna-Lena Asp 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 fastställer oförändrad medlemsavgift för 2010 och 2011, dvs. 60 kr. 
 
§ 19 Motioner och förslag från styrelsen 
 Inga motioner har inkommit och inga övriga förslag från styrelsen föreligger. 
 
§ 20 Övriga frågor 
 Logotyp för Malå Dragspelsklubb 
 Det förslag som Anna-Lena Asp ritat presenteras och vinner allas gillande. 
 

Musikinventering 
Lars-Göran Hultmar berättar kortfattat om den inventering som delvis påbörjats och 
hur arbetet med dokumentationen ska göras. 
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§ 21 Avslutning 
 Börje Norqvist tackar alla närvarande och förklarar därmed årsmötet för avslutat och 

alla bjuds därefter på kaffe och smörgås i restaurangen. 
 
 
 
 
……………………………………. 
Inga-Britt Hultmar, sekreterare 
 
 
 
Justeras:    

  
 
…………………………………….. ……………………………………… 
Börje Norqvist, ordförande Alf Holmström 
    
 
 
 
……………………………………… 
Britt-Marie Sellman 
 


