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 PROTOKOLL 

      
     Datum       Paragraf
     2015-02-15          1 -  21 

Årsmöte 2015 
 
Tid: 15.00 – 17.00 
Plats: Malå Församlingshem 
 
Närvarande:  Se separat deltagarlista 
 
 
§ 1 Öppnande 

Ordförande Börje Norqvist öppnar mötet med att hälsa alla hjärtligt välkomna och 
håller parentation över under året avlidna medlemmar. 

 
§ 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 Hilding Gustafsson och 
Annika Gustafsson. 
 

§ 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 godkännes. 
 
§ 5 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs och punkt 17 ersätts med val av musikaliska ledare. 
 
§ 6 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 

Ordföranden föredrar verksamhetsberättelsen och kassör Mona Eriksson redogör 
för föreningens ekonomi. Årets resultat är -16 077 kronor och kassabehållningen är 
34 181 kronor.  Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. 

 
§ 7 Revisorernas berättelse 
 Marianne Johansson föredrar revisorernas berättelse, vilken läggs med 

godkännande till handlingarna. 
  
§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt hur vinst eller förlust skall 

disponeras 
Årsmötet beslutar att fastställa årets resultat till -16 077 kr, och kassabehållningen 
till 34 181 kronor, vilken förs över på ny räkning.  
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§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslut: I enlighet med revisorernas förslag beviljas styrelsen full ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2014.  

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

handlingarna. Han påpekar svårigheterna som uppstått kring spelningarna för 
eleverna i åk 5, p.g.a. de schemaförändringar som gjorts och att det därför är svårt 
att få tid för spelningar under skoltid. 

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

ut till den som gör planerade resor på föreningens uppdrag. Dessutom erhåller 
Sture Brännlund reseersättning för resor till styrelsemötena – han bor i Sorsele. 

 
§ 12 Val av ordförande 

 Till ordförande väljs Börje Norqvist för 1 år, omval. 
 

§ 13 Val a v kassör 
 Mari-Anne Johansson väljs till ny kassör för 1 år. 
 
§ 14 Val av övriga styrelseledamöter 
 2014 valdes Inga-Britt Hultmar och Sture Brännlund för 2 år. Christel Ness väljs 

som ny ledamot, fyllnadsval för 1 år. Annica Gustafsson, omval och Lena 
Pettersson, nyval, väljs båda som ersättare för 1 år.  

 
§ 15 Val av revisorer och ersättare 

Till revisorer väljs Göran Forsell, nyval och Alf Holmström, omval med Hilding 
Gustafsson, omval, som ersättare, samtliga för 1 år.  
   

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

 
§ 17 Val av musikaliska ledare 
 Lars-Göran Hultmar och Rune Fryklund väljs till musikaliska ledare för 2 år, båda 

omval. Annica Gustafsson väljs som biträdande musikalisk ledare för 2 år, nyval.  
 
§ 18 Beslut om medlemsavgift 

Årsmötet beslutar att fastställa oförändrad medlemsavgift för 2015, dvs. 100 kr för 
vuxna. För barn, till och med det år de fyller 15 år, fastställs medlemsavgiften till  
20 kronor. 
 

§ 19 Motioner  
 Inga motioner har inkommit och inga övriga förslag föreligger. 
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§ 20 Övriga frågor 
Ordföranden Börje Norqvist tar tillfället i akt att avtacka avgående ledamöter Mona 
Eriksson, Stefan Sjöström (ej närvarande) samt Britt-Marie Sellman för deras arbete 
i föreningen och överlämnar en blomma. 
 
Dessutom uppmärksammas musiker som troget deltagit i föreningens spelövningar 
samt de nytillkomna musikerna som visat stort engagemang under terminen. 
Samtliga premieras med en ros var.  

 
§ 21 Avslutning 

Ordföranden tackar för förnyat förtroende och för ett väl genomfört årsmöte. 
Årsmötet avslutas därmed och gemenskapen fortsätter med middag med köttsoppa 
och musikalisk underhållning av Rune Fryklund, Sture Brännlund, Annika 
Gustafsson, Christel Ness, Lena Pettersson, Mari-Anne Johansson, Börje Norqvist 
och Lars-Göran Hultmar.  

 
 
 
 
Dag som  ovan 
Inga-Britt Hultmar, sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
……………………………………..   
Börje Norqvist, ordf.  
 
 
 
 
………………………………………  ……………………………………… 
Hilding Gustafsson   Annika Gustafsson 
 


