
Luleå stifts kyrkomusikerförening 

Årsmöte Umeå den 8 april 2016 

Närvararande: se separat lista  

 

§1 Årsmötet öppnades av ordförande Mikael Hellgren 

§2 Årsmötet förklarades behörigt utlyst 

§3 Val av mötespresidium: 

 Ordförande Mikael Hellgren, Sekreterare Carolina Dawidson 

§4 Utsågs att justera protokollet: Andreas Söderberg och Joel Gerdås 

§5 Dagordningen fastställdes 

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 lästes upp och lades till handlingarna 

§7 Stifts och skyddsombudens berättelser för 2015 lästes upp av Monica Wasberg , för den norra 

delen av stiftet och Mikael Hellgren, för den södra delen av stiftet 

§8 Kassarapport samt revisorernas rapport föredrogs av kassör Robert Pauker och lades till 

handlingarna 

§9 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 

§10 Val av styrelseledamöter och suppleanter: 

Omval av Maria Karlsson, Christiane Rödder Steiner och Robert Pauker 

Nyval Peter Larsson. Fyllnadsval för Jonas Östlund 

Suppleanter: Omval av  Stefan Norberg 

§11 Val av ordförande: Omval av Mikael Hellgren 

§12 Val av två revisorer och en suppleant:  

Omval Margareta Forsman, Ewa Miller samt Per Wållberg (suppleant) 

§13 Val av stifts och skyddsombud: 

Omval av Mikael Hellgren för den södra delen. Omval av Monica Wasberg för den norra delen till och 

med den 31/8 2016  Nyval av Christiane Rödder Steiner från och med den 1/9  2016 

§14 Val av kontaktombud: 

Piteå kontrakt och Kalix-Torneå kontrakt saknar i nuläget kontraktsombud.  Årsmötet vakantsätter 

därför dessa poster till dess att någon går in i denna uppgift. Styrelsen får till uppgift att bevaka att 



medlemmarna i dessa kontrakt erbjuds att delta i samlingar i närliggande kontrakt samt att arbeta 

för att besätta posterna. 

§15 Val av ombud till KMR:s ombudsmöte 20-21/10 i Stockholm: 

Årsmötet valde Christiane Rödder Steiner samt Maria Karlsson. Reserv Robert Pauker. 

Mikael Hellgren åker som valberedningens sammankallande och Carolina Dawidson som 

representant för FS 

§16 Val av valberedning: 

Omval av Anders Wälimäki, Mikael Åhdén och Kjell Lindström  

§ 17 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat för kommande år godkändes av årsmötet. 

§18 Motioner till ombudsmötet: 

Årsmötet ger sitt bifall till samtliga sex motioner.  

Nomineringar till FS styrelse skickas till Mikael Hellgren före 15/5-16 

§19 Övriga frågor:  

Årsmötet beslutar att Mariann Lestander representerar KMF vid Sensus årsmöte i Umeå den 14/4-16 

kl. 13.00  

§20 Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat 

 

 

 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

Mikael Hellgren    Carolina Dawidson 

 

 

Justerare     Justerare 

 

 

Andreas Söderberg    Joel Gerdås  


