
Protokoll
Årsmöte

Göteborgs stifts kyrkomusikerförening

Tid: Måndag 23 januari 2012 kl 10.30
Plats: Vasa Församlingshem Göteborg

Närvarande: 52 av föreningens medlemmar, se namnlista.

§ 1 Mötets öppnande
Berit Palmgren Wahlin inledde med att hälsa medlemmarna välkomna till
årsmötesdagen, som redan inletts med Morgonmässa i Vasakyrkan under
ledning av Björn Bäckersten, Per Högberg och Helene Stensgård Larsson.
Årsmötet förklarades därefter öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande
Beslutades att utse Berit Palmgren Wahlin till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare
Beslutades att utse Elisabeth Almqvist Hansson till mötessekreterare.

§ 4 Val av mötets vice ordförande
Beslutades att utse Ingela Sjögren till mötets vice ordförande.

§ 5 Val av två justerare
Beslutades att utse Görel Forsström och Rolf-Åke Fält till att justera dagens
protokoll.

§ 6 Kallelse
Kallelse till mötesdagen skedde via annons i KMT och på vår hemsida dessutom
gick kallelsen ut till medlemmarna via e-post (förmedlad av kontraktsombuden).
Beslutades att mötet var utlyst i behörig tid.

§ 7 Anmälan av övriga ärenden
Ingen anmälan av övriga ärenden hade skett.

§ 8 Dagordning
Beslutades att godkänna det utdelade förslaget till dagordning för dagens möte.

§ 9 Verksamhetsberättelse 2011
Styrelsens verksamhetsberättelse genomlästes.
Beslutades att godkänna verksamhetsberättelsen.



Vice ordförande tar över mötesledningen
§ 10 Ekonomisk rapport

Kerstin Odeberg redogjorde för den utdelade resultat/balansräkningen.
Beslutades att godkänna den ekonomiska rapporten.

§ 11 Revisionsberättelse
Kim Lundberg läste upp revisionsberättelsen.

§ 12 Ansvarsfrihet
Beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2011.

Ordförande återtar mötesledningen
§ 13 Förslag till budget samt arvoden och ersättningar till funktionärer

Kerstin redogjorde för förslag till budget för 2012 samt arvoden och ersättningar
till funktionärer.

§ 14 Fastställande av budget samt arvoden och ersättningar till funktionärer
Beslutades att godkänna den föreslagna budgeten samt arvoden och ersättningar
till funktionärer enligt förslaget.

§ 15 Val av ordförande
Berit Palmgren Wahlin omvaldes till ordförande för ytterligare ett år.

§ 16 Val av styrelseledamöter
Barbro Wiskari hade meddelat att hon ej önskade ställa upp för omval.
Beslutades att välja Kerstin Odeberg (omval), Camilla Voigt (omval) och Hanz
Blomdahl (nyval/tidigare suppleant) till styrelseledamöter för två år.

§ 17 Val av suppleanter
Beslutades att välja Vladimir Masko (nyval) till suppleant för två år. Övriga
suppleanter har ytterligare ett år kvar på sina mandatperioder.

§ 18 Val av revisorer
Beslutades att välja Hans Blomberg och Kim Lundberg till revisorer för
ytterligare ett år.

§ 19 Val av revisorssuppleanter
Beslutades att välja Annika Axén och Karin Jullander till revisorssuppleanter för
ytterligare ett år.

§ 20 Stiftsombud
Beslutades att välja Kerstin Odeberg och Ingela Sjögren till stiftsombud. Peder
Larsson lämnar sin post och ingen ny stiftsombudskandidat blev föreslagen.
Ingela Sjögren har lovat att överbrygga luckan tills nytt stiftsombud kan utses.

§ 21 Val av valberedning
Beslutades att välja Lena Brattgård, Lisbeth Torwald och Rose-Marie Svensson
(samtliga omval) till valberedning inför nästa årsmöte.



§ 22 Övriga ärenden
- Berit Palmgren Wahlin meddelade att nästa årsmöte hålls måndag 21 januari

2013. Hon uppmanade också medlemmarna att gå in på vår förenings
hemsida. Till protokollet fördes också ett varmt tack till Gjert Magnusson
som sköter hemsidan så exemplariskt. Tack framfördes också till styrelsen
för det gångna årets arbete, till Sensus och Lars-Ingvar Larsson för
ekonomiskt årsmötesbidrag samt till Vasa församling för mycket gott
mottagande.

- Barbro Wiskari avtackades efter många års arbete i stiftsföreningen och fick
ta emot en blomma och ett par böcker.

- Ulrika Melin-Lasson välkomnades som stiftets nya musikkonsulent och fick
ta emot en välkomstgåva. Hon berättade sedan litet om vad tjänsten som
musikkonsulent innebär och vad som är på gång i stiftet. Ulrika påpekade
också att man kan få personlig e-prenumeration på Anslagstavlan.

- Ingela Sjögren informerade om avtalsrörelsen och svarade på frågor om den
nya verksamhetsindelningen.

§ 23 Mötets avslutande
Berit Palmgren Wahlin förklarade årsmötet avslutat. Dagen fortsatte sedan med
att professor Töres Theorell höll ett seminarium om sambandet mellan musik
och hälsa. Efter lunchen avslutades årsmötesdagen med ”Scenisk kör – vad är
det?”, ett mycket uppskattat seminarium med Anci Hjulström.

Halmstad den 24 januari 2012

Elisabeth Almqvist Hansson, sekreterare Berit Palmgren Wahlin, ordförande

Ingela Sjögren, vice ordförande

Görel Forsström, justerare Rolf-Åke Fält, justerare


