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                                                          PROTOKOLL 
    

     Datum       Paragraf
     2012-03-04          1 -  20 

Årsmöte 
 
Tid: 17.00 – 17.45 
Plats: Malå hotell 
 
Närvarande: Se separat deltagarlista 
 
 
§ 1 Öppnande 

Ordförande Börje Norqvist öppnar mötet med att hälsa alla hjärtligt välkomna och 
samtidigt visa upp den fina Roll up som projektet tagit fram. Därefter spelar Rune 
Fryklund och Bengt Larm Malåvalsen av Arvid Sjöström. 

 
§ 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 Lind och Hilding 
Gustafsson. 
 

§ 3 Fastställande av röstlängd 
 En deltagarlista upprättas vilken även kan utgöra röstlängd vid behov. 
 
§ 4 Godkännande av kallelsen 
 Ordföranden redogör för hur kallelsen gått ut varpå mötet godkänner densamma. 
 
§ 5 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs sedan punkt 17 plockats bort eftersom vi inte ska välja 
ombud till annan årsstämma. 

 
§ 6 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 

Ordföranden föredrar verksamhetsberättelsen som därefter läggs med 
godkännande till handlingarna. Mona Eriksson, kassör, redogör för föreningens 
ekonomi. I projektkassan fanns vid årsskiftet 54 494 kr. Klubbens vinst för 2011 
blev 12 461 kr. Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. 

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

handlingarna. 
  
§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning amt hur vinst eller förlust skall 

disponeras 
Årsmötet beslutar att fastställa årets vinst till 12 461 kr, vilka överförs 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 2011.  

 
§ 10 Redovisning av verksamhetsplan och budget 
 Ordföranden föredrar verksamhetsplanen som efter ett litet tillägg med 

godkännande läggs till handlingarna. 
 Beslut:  Årsmötet uppdrar till styrelsen att lägga en budget för innevarande år.

  
§ 11 Beslut om 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 a v kassör 
 Ordföranden meddelar att Mona Eriksson valdes för två år 2011. 
 
§ 14 Val av övriga styrelseledamöter 

Urban From och Inga-Britt Hultmar väljs för två år, omval. Britt-Marie Sellman 
valdes 2011 för två år. 
Till ersättare väljs för ett år Rut Uusitalo och Stefan Sjöström, båda nyval. 

 
§ 15 Val av revisorer och ersättare 

Till revisorer väljs för 1 år Alf Holmström och Marianne Johansson. Styrelsen får i 
uppdrag att utse en revisorsersättare.   
     

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

 
§ 17 Beslut om medlemsavgift 

Årsmötet beslutar att medlemsavgiften ska tas ut per kalenderår. För 2013 fastställs 
oförändrad medlemsavgift, dvs. 100 kr/person. 

 
§ 18 Motioner  
 Inga motioner har inkommit och inga övriga förslag föreligger. 
 
§ 19 Övriga frågor 

a) Lars-Göran Hultmar meddelar att inom projektet har två nya musiker 
framkommit de senaste veckorna, Ragnar Johansson, Adak och Adela Lindqvist, 
Lainejaur. 
 
b) Lars-Göran Hultmar inbjuder till ett musikkafé i Rökå den 14 mars. Ett 
samarbete mellan Malå Dragspelsklubb och Rökå Filadelfia. 
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c) Börje Nordqvist meddelar att det fortfarande finns några tröjor med 
Dragspelsklubbens logga och intresserade kan vända sig direkt till honom. 
 
d) Berndt Liedgren tar upp diskussionen om att dela upp klubbens musiker i 
mindre grupper. Ordf. och de musikaliska ledarna meddelar att detta är på gång. 
Berndt påpekar även att det vore trevligt att kunna få till stånd en sånggrupp som 
kan framträda tillsammans med klubben för att ge större variation till repertoaren. 
Även här meddelas att arbete pågår. 
 
e) Mona berättar om det initiativ som tagits med att inbjuda kvinnliga dragspelare 
till en speciell träff. Vid första träffen blev de fyra personer, men man kommer att 
fortsätta att träffas på måndagar kl. 13.00 i SVs lokaler i förhoppning om att 
gruppen ska växa. 

 
§ 20 Avslutning 

Ordföranden tackar för att så många kom och för förnyat förtroende. Årsmötet 
avslutas därmed och samtliga bjuds på kaffe och smörgås. Efteråt finns möjlighet 
att fortsätta att spela för den som vill.  

 
 
 
 
……………………………………. 
Inga-Britt Hultmar, sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
……………………………………..   
Börje Norqvist, ordf.  
 
 
 
 
………………………………………  ……………………………………… 
Ulla Lind    Hilding Gustafsson 
 


