
Kyrkomusikerföreningen i Luleå Stift

Protokoll fört vid årsmöte den 23 februari 2007
Mariakyrkan i Umeå

Närvarande: Mikael Hellgren, Kerstin Baldwin, Rose-Marie Winberg,  Vivi-Anne Forsgren,
Per Wållberg, Michael Åhdén, Mikael Lindberg, Elisabet Carlsson, Karin Gustavsson, Pelle
Thufvesson, Elin Lundgren, Erika Sandström, Heléna Larsson, Lennart Forsgren, Jerry
Winblad von Walter, Stefan Normark, Carolina Dawidson, Stina Lundström, Björn
Malmehed, David Bergius, Jonas Östlund, Mona Nykänen, Ragnhild Hübsch Boman, Michel
Wodrowski, Jenny Lindberg, Christiane Rödder och Monica Wasberg.

§ 1. Mötets öppnande.
Ordföranden Mikael Hellgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Vi sjöng ur Psalmer i 2000-talet.

§ 2. Mötets behöriga utlysande.
Beslut: Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§ 3. Val av presidium.
Beslut: Att till mötesordförande välja Mikael Hellgren.

Att till mötessekreterare välja Monica Wasberg.

§ 4. Val av två personer att med ordföranden justera protokollet.
Beslut. Att jämte ordföranden justera protkollet utsågs Björn Malmehed

och Rose-Marie Winberg.

§ 5. Fastställande av dagordning, anmälan av nya ärenden.
Beslut. Att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
Bilaga 1. Noteras i detta sammanhang att utvärdering saknas för projektet Nordorgel-

mot framtiden.
Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 7. Stifts- och skyddsombudens berättelser.
Bilaga 2, 3. Stifts- och skyddsombudens, Stig Lundmark och Stefan Normark,
 verksamhetsberättelser föredrogs.

Beslut: Att godkänna verksamhetsberättelserna.



§ 8. Kassarapport och revisorernas berättelse.
Bilaga 4, 5. Styrelsen har föreslagit att de från KMR beviljade 13000 kr till rekryterings-

projektet Nordorgel-mot framtiden i stället kan användas till rekryterings-
åtgärder i form av orgelspelarutbildning.
Beslut:  Att godkänna kassarapporten och revisionsberättelsen.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet.
Beslut: Att under förutsättning att båda revisorernas underskrifter

tillfogas revisionsberättelsen bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10. Stadgeändring.
Bilaga 6. Från styrelsen  har till årsmötet lämnats förslag till ändring i föreningens

stadgar,
se bilaga 6.
Beslut: Att § 2 i stadgarna formuleras: Rätt till medlemskap har den som

är anställd som kyrkomusiker. Annan person som vill stödja
 förbundets verksamhet kan anslutas som fristående medlem.

Att § 7 i stadgarna ändras till: Vid ett ordinarie årsmöte väljs tre
ordinarie styrelseledamöter samt en suppleant. Vid nästkommande
årsmöte utses tre ordinarie ledamöter samt en suppleant, allt för en
mandatperiod av två år. Ordförande väljes särskilt.

Att i § 12 styrka sista attsatsen.

§ 11. Val av styrelseledamöter och suppleant.
Beslut: Att till ordinarie ledamöter i styrelsen välja Carolina Dawidson,

Lars Nilsson och Monica Wasberg. Enligt stadgeändringarna väljs
Inga suppleanter.

§ 12. Val av ordförande.
Beslut: Att till ordförande välja Mikael Hellgren.

§ 13. Val av två revisorer och en suppleant.
Beslut. Att till ordinarie revisorer välja Per Wållberg och Elvy Bodén

och till revisorssuppleant välja Kjell Nilsson.

§ 14. Val av stifts- och skyddsombud.
Beslut: Att till stifts- och skyddsombud välja Stig Lundmark och Stefan

Normark.

§ 15. Val av kontraktsombud.



Inga avsägelser föreligger. Informeras att Ewa Edström åtagit sig att under
Christina Sandlunds sjukledighet ansvara för Piteå kontrakt.

§ 16. Val av ombud till ombudsmöte samt suppleanter.
Belsut: Att till ombudsmötet 6-7/9-07 välja Carolina Dawidson och

Miakel Hellgren till ombud med Monica Wasberg och David
 Bergius som suppleanter.

§ 17. Val av valberedning.
(Mötet ajourneras för lunch kl 11.30 och återupptas kl 12.30.)
Beslut: Att till valberedning utse Anders Wälimäki, sammankallande,

Mikael Åhdén, samt att tillfråga Kjell Lindström om han kan ingå
i valberedningen. Om Kjell Lindström tackar nej åligger det sty-
relsen att utse ledamot.

§ 18. Val till Sensus distriktsstämma 21 april, Solviks folkhögskola.
Beslut: Att Stefan Normark utses till ombud vid Sensus distriktsstämma

samt att styrelsen tillfrågar Anders Wälimäki om även han kan
vara ombud  vid stämman.

§ 19. Fastställande av utgifts- och inkomststat för kommande år.
Bilaga 7. Beslut: Att godkänna den föreslagna utgifts- och inkomststaten.

§ 20. Motioner inför ombudsmöte 2007.
Bilaga 8. Motion 1 angående stiftsföreningarnas ekonomi.

Beslut: Att ej bifalla motionen.

Motion 2 angående Rapportering.
Beslut: Att lämna motionen utan kommentar

Motion 3 angående oroande brist på kyrkomusiker i framtiden.
Beslut. Att bifalla motionen med tillägget att det i varje pastorat ska finnas

minst en kyrkomusiker som har fri musikundervisning i sin tjänst.

Motion 4 angående storhelg.
Beslut:  Att bifalla motionen.

§ 21. Övriga frågor.
Ewerth Richardsson är halvtids tjänstledig från musikkonsulenttjänsten på stiftet
och hans vikarie Jerry Winblad von Walter presenterade sig för föreningens
medlemmar. Han har främst fortbildningsfrågor i sina arbetsuppgifter och
arbetar på sin andra halvtid med ett samarbetsprojekt mellan Svenska kyrkan
och EFS som kallas Ungdomsmusikprojektet och spänner över ådrarna kon-
firmander – 18 år.

Kerstin Baldwin och Stefan Normark avtackades med blommor för sitt arbete i



styrelsen.

§ 22. Mötets avslutning.
Ordföranden Mikael Hellgren tackade samtliga närvarande och riktade ett

 särskilt tack till Björn Malmehed och Mariakyrkan för god förplägnad och
trevligt mottagande.

Luleå den 21 februari 2007

Monica Wasberg
Sekreterare

Justeras:

Mikael Hellgren
Ordförande

Björn Malmehed

Rose-Marie Winberg


