
 

 

 

Protokoll, årsmöte Musikföreningen i Kävlinge den 9/5 2012 kl. 18.30 

 
Närvarande: Olof Samuelsson, Christer Eklund, Marcus Lindelöf, Heidi Eriksson, Andreas Wolke och 

Anders Nielsen 

 

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare.  

Årsmötet beslutade att välja: 
 Olof Samuelsson till mötesordförande  
 Marcus Lindelöf till mötessekreterare  

 

2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare 

Årsmötet beslutade att välja: 

 Heidi Eriksson och Anders Nielsen 

 

3. Fastställande av dagordning 

Årsmötet beslutade att: 

 Godkänna dagordningsförslaget utan tillägg 

 

4. Fastställande av röstlängd 

Årsmötet beslutade att: 

 Alla närvarande har varsin röst 

 

5. Årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet fann att: 

 Årsmötet var behörigen utlyst 

 

6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 

 Genomlästes och föredrogs 

 

7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 

 Årsmötet gav till uppdrag åt de revisorer som väljs för 2012, att de även 

reviderar 2011 års verksamhet 

 Årsmötet beslutade att fastställa balansräkningen, samt att 2011 års 

överskott skulle föras över i ny räkning 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

Årsmötet beslutade att: 

 Bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

  



 

9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 

 Styrelsen föreslog att mötet skulle utse en person som kunde upprätta en 

hemsida samt vara webbansvarig. Årsmötet valde Heidi Eriksson till detta 

uppdrag 

 Styrelsen föreslog att få mandat av årsmötet att, om behov uppstår, kunna 

bestämma om en repavgift på upp till 1200:- per år och medlem. Årsmötet 

beslutade att ge styrelsen mandat inom den föreslagna ekonomiska ramen 

 

10. Beslut om verksamhetsplan och budget 

Årsmötet beslutade att: 

 Hänskjuta till nya styrelsen att presentera verksamhetsplan på ett 

medlemsmöte 

 Hänskjuta till nya styrelsen att presentera budget på ett medlemsmöte 

 

11. Fastställande av medlemsavgift 

Årsmötet beslutade att: 

 Medlemsavgiften fastslås till 100:- per ungdom/år, 200:- per vuxen/år eller 

400:- per familj/år. Vuxenavgift erlägges från det år medlemmen fyller 26 år. 

  

12. Fastställande av verksamhetsårets medlemsmöten 

Årsmötet beslutade att fastställa följande datum för medlemsmöten: 

 26/6, 4/9, 4/10, 5/11, 4/12 

 

13. Val av ordförande 

Årsmötet nominerade och beslutade att välja: 

 Olof Samuelsson 

 

14. Val av kassör 

Årsmötet nominerade och beslutade att välja: 

 Christer Eklund 

 

15. Val av sekreterare  

Årsmötet nominerade och beslutade att välja: 

 Marcus Lindelöf 

 

16. Val av två övriga ledamöter 

Årsmötet nominerade och beslutade att välja: 

 Lars Paulström och Marie Kasimir 

 

17. Val av suppleanter 

Årsmötet nominerade och beslutade att välja: 

 Andreas Wolke, Elin Lennartsson och Sanna Hansson 

 

18. Val av två revisorer 



 

Årsmötet nominerade och beslutade att välja: 

 Mats Andersson-Risberg och Heidi Eriksson 

 

19. Val av valberedning 

Årsmötet nominerade och beslutade att välja: 

 Ludvig Samuelsson och Heidi Eriksson 

 

20. Mötet avslutades 

 

 

 

 

Justeras: 

 

Ort, Datum 

 

 

 

 

 

   

Heidi Eriksson  Anders Nielsen  
 


