
Årsmöte den 9 mars 2010 i Skellefteå med fortbildning av Anne-Lise Sjödin. 

Ämnet var Orgel för barn och hennes nya orgelskola, Orgelpuls 

 

Närvarande: Se bifogad närvarolista 

 

1 Ordförande Mikael Hellgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

 

2 Frågan ställdes om mötet är behörigt utlyst och årsmötet svarade ja på den 

frågan. 

 

3 Val av presidium: 

Till ordförande valdes Mikael Hellgren och sekreterare Carolina Dawidson 

 

4 Val av justerare: Lars Nilsson och Ewa Edström 

 

5 Dagordningen fastställdes och två övriga frågor anmäldes. 

 

6 Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och delades ut, se bifogat 

dokument.  

 

7 Stifts- och skyddsombudens berättelser lästes upp. Då Stig Lundmark, 

stiftsombud för norra delen inte var närvarande så lästes hans berättelse upp av 

ordföranden. Stefan Normark stiftsombud för södra delen läste sin berättelse. Se 

bifogade dokument. Årsmötet godkände dessa. 

 

8 Kassarapport och revisorernas berättelse 

Ordföranden läste upp denna då kassör Karolina Lif inte var närvarande 

Revisionsberättelsen lästes upp. Se bifogade dokument. 

 

9 Beslut om ansvarsfrihet. Årsmötet beslöt att ge styrelsen full ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2009 

 

10 Val av styrelseledamöter och suppleanter. Valberedningen föreslog omval av 

Karolina Lif, David Bergius och Rose-Marie Winberg, vilket också blev mötets 

beslut. Som ny suppleant valdes Robert Pauker efter Jenny Lindberg.  

 

11 Val av ordförande. Årsmötet beslöt att välja Mikael Hellgren till ordförande. 

 

12 Omval av Stiftsombud för Norrbotten och Västerbotten, Stig Lundmark för 

norra delen och Stefan Normark för södra delen. Årsmötet beslöt att välja dessa. 

Stig Lundmark har dock signalerat att han snart kan tänka sig att sluta som 

stiftombud för norra delen. Alla får uppgift att fundera över vem som skulle 

passa till detta uppdrag! 



 

13 Val av kontrakstombud. 

Tre kontrakt har kommit in med avsägelser.  

 Nya förslag: 

Kalix Torneå kontrakt: Anna-Maria Östlund 

Luleå kontrakt Mona Nykänen 

Södra Västerbotten: Ingen kandidat har velat ta uppdraget. Valberedningens 

förslag är att vakantsätta denna post för första gången. 

Daniel Gustavsson valdes att sköta matrikeluppgiften till nytt kontraktombud 

har valts. Årsmötet godkände dessa förslag och vi hälsar de nya ombuden varmt 

välkomna! 

 

14 Val av ombud till ombudsmöte i Sthlm 16-17/9 KMF får skicka två personer 

att representera. Styrelsen får i uppgift att utse två personer. 

 

15 Val av ombud till Sensus distriktsstämma 24/4 i Piteå.  

Beslöts att Mikael Hellgren åker. 

 

16 Omval av valberedningen.  

 

17 Fastställande av utgifts- och inkomststat för kommande år. Ordförande 

redogjorde för detta . Årsmötet godkände planen för 2010  

 

18 Motioner inför ombudsmötet 2010 togs upp och diskuterades. Detta år har 12 

motioner inkommit (ovanligt många!)  

Vår egen motion går ut på att vi vill ha årsmöte vart annat år i Luleå Stift på 

grund av våra långa resor. Självfallet ska vi fortsätta att träffas även vid andra 

tillfällen. Detta bifalles av årsmötet. Ordföranden gick igenom de övriga 

motionerna och vad styrelsen har gett för svar på dessa. 

 

19 Övriga frågor. 

 1. Information om Musikerforum 2011 i Luleå.  

Kontraktsombuden kommer att bli inbjudna till en dag på stiftgården när vi 

pratar om detta och bildar en arbetsgrupp tillsammans med styrelsen. Kallelse 

med förslag på datum kommer. 

 

2. Tore Andersson hedersmedlem har många exemplar med gamla 

Kyrkomusikernas tidning som han undrar om någon är intresserade av? Nummer 

från 1967 finns att hämta hos honom om intresse finnes! 

 

3. Kan man ha mailutskick när det gäller kallelser, protokoll och annat?  



Svar: I nuläget så skickar vi kallelsen till årsmötet både med post och med e-post 

för att vara säker på att alla ska få del av det. Protokoll läggs ut på vår hemsida 

www.kmr.se/lulea för de som vill gå in och läsa. 

 

20 Mötet avslutades och alla rusade tillbaks till Landskyrkan där Anne-Lise 

Sjödin väntade 

 

 

 

 

 

 

Carolina Dawidson   Mikael Hellgren 

 

 

Sekreterare för årsmötet  Ordförande 

 

 

 

 

Ewa Edström   Lars Nilsson 

 

 

Justerare    Justerare 
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