
Protokoll
Årsmöte

Göteborgs stifts kyrkomusikerförening

Tid: Lördag 19 januari 2013 kl 13.30
Plats: Gustavigården, Göteborg

Närvarande: 61 av föreningens medlemmar.

§ 1 Mötets öppnande
Berit Palmgren Wahlin inledde med att hälsa medlemmarna välkomna till
årsmötet. Dagen hade  tidigare inletts i Domkyrkan med ”Sjung med glädje, lust
och fröjd” –Koralspel med Ingrid Melltorp, följt av Lunchkonsert med Härlanda
Kammarkör – dirigent David Molin och orgel Ulf Lindström – samt lunch i
Gustavigården.
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 Rolf-Åke Fält och Vladimir Masko till att justera dagens
protokoll.

§ 6 Kallelse
Kallelse till mötesdagen hade skett via vår hemsida och via e-post till
medlemmarna (förmedlad av kontraktsombuden). Pensionärer och fristående
kallades via brev.
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.



Vice ordförande tar över mötesledningen

§ 9 Verksamhetsberättelse 2012
Styrelsens verksamhetsberättelse genomlästes.
Beslutades att godkänna verksamhetsberättelsen.

§ 10 Ekonomisk rapport
Kerstin Odeberg redogjorde för den utdelade resultat/balansräkningen.
Beslutades att godkänna den ekonomiska rapporten.

§ 11 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen genomlästes.

§ 12 Ansvarsfrihet
Beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

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
Elisabeth Almqvist Hansson hade meddelat att hon inte önskade ställa upp för
omval.
Beslutades att välja Kristina Quicklund (omval), Ulf Lindström (omval) och
Samuel Eriksson (nyval) till styrelseledamöter för två år.

Camilla Voigt hade meddelat att hon önskade avgå under pågående
mandatperiod. Johanna Larsson valdes till ordinarie ledamot för ett år.

§ 17 Val av suppleanter
Beslutades att välja Elise Edström (omval), Elisabet Marmén (omval) och
Hanna Engström (nyval) till suppleanter för två år.

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



§ 19 Val av revisorssuppleanter
Annika Axén hade meddelat att hon ej ställde upp för omval.
Beslutades att välja Karin Jullander (omval) och Gunnel Fernqvist (nyval) till
revisorssuppleanter för ett år.

§ 20 Stiftsombud
Beslutades att välja Kerstin Odeberg (omval), Ingela Sjögren (omval), Hanz
Blomdahl (nyval) och Birgitta Aurell-Keczán (nyval) till stiftsombud.

§ 21 Val av valberedning
Ledamöterna i valberedningen hade meddelat att de slutar. Ny valberedning
inför nästa årsmöte blir: Barbro Wiskari, Lina Lindkvist och David Molin.

§ 22 Val av ombud till Kyrkomusikernas Riksförbunds ombudsmöte
Till ombud till Kyrkomusikernas Riksförbunds ombudsmöte den 19-20
september 2013 valdes Berit Palmgren Wahlin, Kerstin Odeberg, Hanz
Blomdahl och Ulf Lindström. 

§ 23 Val av ersättare till ombudsmötet
Kristina Quicklund och Elisabeth Almqvist Hansson valdes till ersättare till
ombudsmötet.

§ 24 Fråga om styrelsens rätt att välja ytterligare ombud/ersättare till
ombudsmötet
Styrelsen beviljades rätten att vid behov välja ytterligare ombud/ersättare till
ombudsmötet.

§ 25 Motioner till ombudsmötet
Inga motioner har inkommit från vår stiftsförening.

§ 26 Övriga ärenden
Inga inkomna övriga ärende men här gavs plats för information.
- Vårmöte hålls den 4 mars i samband med fortbildningsdagen för

kontraktsombud och kontraktssamordnare.
- Ingela Sjögren informerade om boken/projektet ”Hållbara kyrkomusiker”.

Alla kyrkomusiker i tjänst har fått boken.
- Musikkonsulent Ulrika Melin-Lasson informerade om vårens kurser,

Biskopens dag för kyrkomusiker och konfirmandernas psalmskatt.
- 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 hjälp med
årsmötet och till Domkyrkoförsamlingen som ställt lokalerna till förfogande.

- Elisabeth Almqvist Hansson och Camilla Voigt, som båda lämnar styrelsen,
och den avgående valberedningen avtackades och fick ta emot gåvor.

- Kerstin Odeberg framförde föreningens tack till Berit Palmgren Wahlin för
gott arbete.



§ 27 Mötets avslutande
Berit Palmgren Wahlin förklarade årsmötet avslutat. Dagen fortsatte sedan med
två parallella seminarier: Kör med David Molin och Kammarmusik på orgel
med Anders Johnsson, Malmö. Efter förfriskningar avslutades så Årsmötes-
dagen med Konsert i Domkyrkan. Marika Fältskog, violin, Samuli
Örnströmmer, cello och Anders Johnsson, orgel spelade musik av bl a Josef
Rheinberger, Staffan Storm och Otto Olsson.

Halmstad den 22 januari 2013

Elisabeth Almqvist Hansson, sekreterare Berit Palmgren Wahlin, ordförande

Ingela Sjögren, vice ordförande

Vladimir Masko, justerare Rolf-Åke Fält, justerare


