
Protokoll fört vid årsmötet den 24 maj 2011  vid Musikerforum i Luleå 

 

§1 Mötet öppnades av ordföranden Mikael Hellgren och vi sjöng ps 201 tillsammans! 

 

§2 Mötet ansågs vara behörigt utlyst 

 

§3 Val av presidium Mikael Hellgren ordförande, Carolina Dawidson, sekreterare 

 

§4 Till justerare valdes Maria Axell och David Bergius 

 

§5 Övriga frågor. Dagordningen lästes och godkändes. 

 

§6 Styrelsen verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes av årsmötet. 

 

§7 Stifts och skyddsombudens verksamhetsberättelser lästes upp då ingen av dem var 

närvarande. 

 

§8 Kassarapport och revisorernas berättelser lästes upp och granskades och godkändes av 

årsmötet. Se bifogade dokument 

 

§9 Beslut om ansvarsfrihet. Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2010  

 

§10 Val av styrelseledamöter och suppleanter. Årsmötet godkände omval av Carolina 

Dawidson, Monica Wasberg, Lars Nilsson samt Elisabet Carlsson som suppleant 

 

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

 

§12 Val av två revisorer och en suppleant. Årsmötet beslöt omval av Kurt Ekbäck och Karl 

Winberg som ordinarie revisorer samt Per Wållberg som suppleant 

 

§13 Val av stifts och skyddsombud. Årsmötet valde Monica Wasberg f r om 1/1-12 som 

stiftombud för Norrbotten till och med nästa årsmöte. Årsmötet valde Mikael Hellgren till 

stiftsombud för Västerbotten. 

 

§14 Val av kontraktsombud. Till norra Lappland valdes Robert Pauker som nytt 

kontraktsombud och Stina Lundström som kontraktsombud för Södra Västerbotten. 

 

§15 Val av valberedning. Årsmötet godkände omval av Anders Wälimäki, Kjell Lindström 

och Mikael Åhden  

 

§16 Budgeten granskades och godkändes av årsmötet. 

 

§17 Övriga frågor:  

Elisabeth Reineholm önskade att man kunde ha större träffar som rör fackliga saker, mera 

djupgående fackliga diskussioner. Skulle årsmötet kunna vara platsen för detta? Anders 

Wälimäki skulle vilja att det fördes mer dialog på kontraktssamlingarna. Man kunde lägga till 

en halvdag för fackliga frågor, ett utvidgat Musikerforum. Bra idé att samla ihop frågor som 

rör många för att göra det mer lockande att komma. Fler förslag är att Stiftombudet alltid ska 



vara med vid kontraktsträffarna. Låt oss inte glömma bort Lärarförbundets lokalavdelningar 

som är väldigt bra och kunniga på avtal mm 

Rego Björklund tackade för biobiljetten som alla kontraktsombud fick till julklapp 

 

§18 Mötet avslutades 

 

 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

 

 

Mikael Hellgren    Carolina Dawidson 

 

 

 

 

Justerare     Justerare 

 

 

Maria Axell     David Bergius 

 

 

 

 


