
Årsmötesprotokoll KMF Luleå den 2 juni 2015 i samband med Musikerforum 

 

§ 1  Ordföranden Mikael Hellgren förklarar mötet öppnat 

§2  Årsmötet förklarades behörigt utlyst 

§3  Val av presidium: 

Ordförande: Mikael Hellgren,  Sekreterare: Carolina Dawidson 

§4  Utsågs att justera protokollet: Andreas Söderberg och Erik Fängström 

§5  Den utdelade dagordningen fastställdes. Inga nya ärenden tillkom 

§6  Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014 lästes upp och lades till handlingarna 

§7  Stifts- och skyddsombudens årsberättelser för år 2014 lästes upp av Monica Wasberg 

för norra delen samt Mikael Hellgren för den södra delen och lades till handlingarna 

§8 Kassarapport och revisorernas berättelse lästes upp av föreningens kassör Robert 

Pauker och lades till handlingarna 

§9  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

§10  Val av styrelseledamöter och suppleanter: 

  Omval av Carolina Dawidson, Monica Wasberg och Jonas Östlund på två år 

Som ersättare för David Bergius (fyllnadsval 1 år) valdes Christiane Rödder Steiner  

Suppleanter: Erik Fängström 

Stefan Norberg (fyllnadsval för Lena Stenlund på ett år) 

Val av ordförande:  Mikael Hellgren 

Revisorer: Omval av Margareta Forsman och Ewa Miller ordinarie, Per Wållberg 

suppleant (alla på ett år) 

§13  Val av stifts- och skyddsombud  

Omval av Mikael Hellgren för södra delen av stiftet samt Monica Wasberg för norra 

delen av stiftet 

§14  Val av nya kontraktsombud: 

  Södra Västerbotten :Erika Sandström Robertsfors 

Kalix-Torneå kontrakt står utan kontraktsombud då ingen i nuläget kan ta på sig 

uppgiften 



§15  Val av valberedning: 

  Anders Wälimäki, Michael Åhdén samt Kjell Lindstöm.   

§16  Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat för kommande år godkändes av årsmötet 

§17  Medlemsaktiviteter.   

Ordförande öppnade samtalet om vi ska ha medlemsaktiviteter för de medlemmar 

som är med i KMF. Förslag lyftes om att ett större sångevenemang tillsammans med 

KMF och Kyrkosångsförbundet kanske i samband med nästa årsmöte. Årsmötet bör 

också förläggas på olika platser i stiftet för att spridningen ska bli bättre. 

 

§18  Övriga frågor 

Matrikeln har blivit tråkigare då det ofta inte framgår vem som spelar i vilken 

församling. Detta har sin förklaring i de stora pastoratsförändringar som har gjorts. 

Medlemmar uppmanas att skicka in material till vår egen hemsida som Stig Lundmark 

är webmaster för.  

§ 19  Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat 

 

 

 

Ordförande:     Sekreterare: 

 

 

Mikael Hellgren    Carolina Dawidson 

 

 

Justerare:     Justerare: 

 

 

Andreas Söderberg    Erik Fängström 

 


