
 

Protokoll 
Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte  

i Ängelholm den 12 maj 2014. 

 
Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden Ulf Berggren förklarade mötet för öppnat och hälsade 

deltagarna välkomna. 

 

§2 Val av mötesordföranden 

 Till mötets ordförande valdes Ulf Berggren. 

 

§3 Val av mötessekreterare 

 Till mötets sekreterare valdes Ann-Margreth Nyberg. 

 

§4 Val av två justerare tillika rösträknare 

Till att justera dagens protokoll valdes Eva-Lis Carlsson och  

Robert Hallberg. 

 

§5 Fastställande av röstlängd 

Ordföranden prickade av anmälningslistan som utgjorde underlag för 

röstlängden.  

 

§6 Anmälan om nya ärenden 

Ordföranden i valberedningen, Linn Björklund ville kommentera 

styrelsens sammansättning under punkten ”Övrigt”. 

Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande godkändes. 

 

§7 Fastställande av dagordning 

 Därefter godkändes dagordningen av årsmötet.  

 

§8 Föregående årsmötesprotokoll 

Sekreteraren läste upp föregående årsmötesprotokoll från Lund den 6 

maj 2013, som godkändes och lades till handlingarna. 

 

§9 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen för 2013 lästes igenom av ordföranden, 

godkändes och lades till handlingarna. 
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§10 Stiftsombudens verksamhetsberättelse 

Ulf Bernhardsson ,Mats Alexandersson och KåGe Wallin avlade 

följande rapport: 

 Sammanläggningar  - genomgång av avtal, beräkning av 

tjänster, riskbedömningar 

 Arbetsmiljöfrågor. 

 Medlemskontakt  

 God kontakt med Lokalavdelningarna 

 God kontakt med regionkontoren 

 Tvärfacken träffas –med jämna mellanrum 

 KåGe – ser sitt första år som ombud väldigt givande och 

inspirerande 

 Tack till Ulf Bernhardsson framfördes –kollegorna –Mats 

och KåGe - uttryckte sin tacksamhet till Ulf. Med sin stora 

kunskap är han en bra lärare för dem båda. 

 

Ordföranden tackade ombuden för allt arbete de lägger ner. 

 

Från den 1/1 2014 – finns det ett nytt bilavtal 34kr/mil 

 

§11 Balans och resultaträkning.  

Kassören redogjorde för 2013 års resultat- och balansräkning som 

godkändes och lades till handlingarna. 

Synpunkter som framkom:   

- en vinst på 13.000kr – ska en förening gå med vinst? 

En vinst som kanske vartannat år kan användas till något större 

projekt för våra medlemmar? 

 

§12 Revisionsberättelse 

Gunnar Lindgren läste upp revisorernas revisionsberättelse. 

 

§13 Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

Då inga anmärkningar förelåg föreslog revisorerna att styrelsen 

skulle beviljas ansvarsfrihet för år 2013. 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 

§14 Fastställande av budget och arvoden för år 2015 

Kassören redogjorde för budgetförslaget inför det kommande 

verksamhetsåret 2015 som fastställdes och godkändes av årsmötet. 

 



 

 

 

§15 Val av ordförande för verksamhetsåret 2014-2015 

Valberedningens ordförande, Linn Björklund, redogjorde för 

valberedningens arbete och föreslog att välja Ann-Margreth Nyberg 

som ordförande under verksamhetsåret 2014-2015. 

Årsmötet godkände valberedningens förslag och beslöt att välja 

Ann-Margreth Nyberg som ordförande, 2014-2015. 

  

§16 Val av styrelseledamöter för kommande verksamhetsperiod 

 Valberedningen, föreslog fyllnadsval av 

Ulf Berggren, 2014-2015. 

 Årsmötet beslöt välja Ulf Berggren. 

 Omval av: Mats Alexandersson 2013-2015. 

  Ingrid Larsson-Hultkvist 2013-2015. 

 Nyval av:   KåGe Wallin, 2014-2016. 

 Suppleanter:  

 Fyllnadsval av: Britta Johansson, 2014-2015. 

 Omval av:         Sofia Hernqvist, 2013-2015. 

          Lena Sturevik, 2013-2015. 

     Nyval av:         Magnus Berglöf, 2014-2016 (som anmälde sitt 

intresse själv eftersom en suppleant post var vakant) 

 Årsmötet godkände valberedningens förslag och beslutade välja 

dessa. 

 

§17 Val av revisorer jämte suppleanter (2014-2015) 

 Valberedningen föreslog nyval av ordinarie revisorer: 

 Gunnar Lindgren och Elsy Roth 

 Suppleanter: 

 Jan-Olof Rydström och Robert Hallberg 

Årsmötet godkände valberedningens förslag och beslutade välja 

dessa. 

Ordföranden framförde ett stort tack till Bengt Banemark och Börje 

Tornborg som varit föreningens revisorer under lång tid. 

  

§18  Val av kontraktsombud 

 Valberedningen föreslog val av följande kontraktsombud. 

 Torna  Kerstin Larsson (omval) 

 Malmö S  Anders Johnsson (omval) 

 Malmö N  Sofia Hernqvist (omval) 

 Skytts  Gudrun Söderlund (omval) 
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 Bara  Kristina Hellgren (nyval) 

 Vemmenhög m.fl Annika Stoltz (omval) 

 Frosta  Inger Göthe (omval) 

 Rönnebergs Lars Ahlinder (nyval) 

 Luggude  Agneta Weber (omval) 

 Helsingborg Sofie Kowalczyk-Thore (omval) 

 Österlen  Håkan Olsson (nyval) 

 Åsbo  Eva-Lis Carlsson (nyval) 

 Bjäre  Jan-Olof Rydström (omval) 

 Västra Göinge KåGe Wallin (omval) 

 Östra Göinge Karin Ceasar (nyval) 

 Villands o Gärds Ingela Sturesson-Carlsson (nyval) 

 Karlskrona-Ronneby Fredric Lindahl (omval) 

 Lister o Bräkne Vaknat 

  

Årsmötet godkände valberedningens förslag och beslutade välja 

dessa. 

Ordföranden framförde tack till valberedningen för deras arbete. 

 

  

§19 Val av valberedning 

 Årsmötet beslöt omval av  

Linn Björklund, sammankallande och Fredric Lindahl. 

Nyval av Johan-Magnus Sjöberg. 

 

§20 Övriga frågor 

 Hemsidan – Robert Hallberg ansvarar för hemsidan. Vi saknar 

rutiner för uppdateringen av denna.  

Vad ska sidan ha för syfte?  En fråga för styrelsen att fundera 

kring. 

Information – att uppgifter och bilder på styrelsen är aktuella.  

Facklig information tycks ibland vara svår att hitta. Kan 

hemsidan vara en kanal? 

 Linn björklund, valberedningens ordförande reflekterade över 

antalet suppelanter som är 7 st. Behövs det så många? 

Årsmötet föreslog styrelsen att återkomma på nästa årsmöte i 

frågan, behövs det mer än två, och behöver det vara personliga 

suppleanter? Stadgeändring av §6. 1mom. krävs. 

 Medlemsantalet i KMR minskar – hur rekryterar vi nya?  

 De nya kontraktsombuden vilket ansvar har de att rekrytera 

nya medlemmar?  



 

 Fredric Lindahl fick i uppdrag att hitta något kontraktsombud 

för Lister o Bräkne. 

Avtackningar: 

Ulf Bernhardsson lämna sitt uppdrag som konstrakts ombud efter 

många år, för ”lång och trogen tjänst” som ordföranden uttryckte 

det! Som överlämnade en gåva samt blomsterbukett. 

Mats Alexandersson och KåGe Wallin informerade att de övertar 

Ulf Bernhardssons område. 

 

Ulf Berggren överlämnade ordförande klubban till Ann-Margreth 

Nyberg, som blev den första kvinnliga ordföranden i föreningen! 

Ann-Margreth tackade avgående ordföranden med en 

trädgårdsbok och tackade för hans två år som ordförande. 

 

Errki Mörck – föreningens hedersmedlem – reflekterade över 

tidens gång, årsmötet för 40år sedan, tillbaka till 1958!  

Sett i minnenas backspegel. 

 

 

§21 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade mötesdeltagarna och avslutade därmed mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet             

 

 

Ann-Margreth Nyberg, sekreterare          Ulf Berggren, ordf. 

                   

 

 

 

 

Justeras 

               

 

Eva-Lis Carlsson     Robert Hallberg  


