
Årsmöte den 4 juni 2013 Musikerforum 
 
Närvarande: 36 stycken, namnlista bifogas 
 
§1 Ordförande Mikael Hellgren förklarad mötet öppnat 
 
§2 Parentation över Christina Sandlund, kantor i Norrfjärdens församling avliden våren 2012. En tyst 
minut hölls och en psalmvers lästes 
 
§3 Årsmötet ansåg att mötet är behörigt utlyst 
 
§4 Val av presidium  
Sittande ordförande Mikael Hellgren 
Sekreterare Carolina Dawidson 
 
§5 Utsågs att justera protokollet: Kurt Sundström och Anna Renström 
 
§6 Dagordningen och övriga frågor fastställdes 
 
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 upplästes och lades till handlingarna 
 
§8 Stifts och skyddsombudens årsberättelser för 2012 lästes av Monica Wasberg för den norra delen, 
samt av Mikael Hellgren för den södra delen och lades till handlingarna 
 
§9 Kassarapport och revisorernas berättelse: 
 Kassör David Bergius redogjorde för föreningens ekonomi som godkändes och lades till handlingarna 
 
§10 Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för kommande år 
 
§11 Val av styrelseledamöter och suppleanter:  
omval Carolina D, Monica W och Lars Nilsson på två år,  
ny ersättare Jonas Östlund 
 
§12 Till ordförande valdes sittande Mikael Hellgren för ett år framåt 
 
§13 Val av två revisorer:  
Eva Miller, Margareta Forsman samt ersättare Per Wållberg 
 
§14 Val av stifts och skyddsombud. Årsmötet beslöt att omval av Monica Wasberg och Mikael 
Hellgren  
 
§15 Val av kontraktsombud:  
Joel Gerdås, Piteå kontrakt 
 
§ 16 Val av valberedning: 
sittande Mikael Åden, Kjell Lindström, och Anders Wälimäki 
 
§17 Fastställande av utgifts och inkomstat för kommande år, budgetförslaget beviljades av årsmötet 
 
§ 18 7 motioner som har kommit in från de olika stiften inför ombudsmötet i september lästes upp 
och ordförande redogjorde för hur styrelsen har svarat på dessa. 
 



§19 Övriga frågor.  
Ordförande redogjorde för de nya treåriga avtalet som blev klart  31/5-13  samt nyheterna i detta 
avtal. 
Från årsmötesdelagarna framfördes ett tack till Carolina Dawidson och Jerry Winblad von Walter för 
anordnandet av Musikerforum 
 
§ 20 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 
 
 
 
 
Luleå den 10 juni 2013 
 
 
 
 
 
 
Mikael Hellgren    Carolina Dawidson 
Ordförande     Sekreterare 
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Anna Renström    Kurt Sundström 
 
 
 


