
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

fört vid årsmöte på KMH 

2018-01-25 kl 10.00 
 
Närvarande: 38 medlemmar enligt bifogad röstlängd.  (Bilaga 1) 
 
§  1 Mötets öppnande 

Vice ordförande Britta Lovén hälsade alla välkomna i Ewa Lena Kansbods frånvaro och 

förklarade årsmötet för öppnat. 
 

§  2 Parentation 

Tyst minut hölls för Anders Bergin och Lars Hansson. 
 

§  3 Ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Britta Lovén och till sekreterare Torgerd Riben. 
 

§  4 Protokolljusterare 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Karin Skogberg Ankarmo och Britta 

Snickars. 
 

§  5 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes genom att ett papper skickades runt för påskrift. (Bilaga 1) 
 

§  6 Årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.  
 

§  7 Dagordningen 

Den föreslagna dagordningen fastställdes.  (Bilaga 2) 
 

§  8 Föregående årsmötes protokoll 

Protokollet från föregående årsmöte refererades och lades till handlingarna. 
 

§  9 Verksamhetsberättelse 

Tid gavs att läsa igenom styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017.  

Den godkändes och lades till handlingarna efter tillägg angående att det var 16 kyrkomusiker 

som deltog i stiftets konfirmandmusikdag.  (Bilaga 3) 
 

§ 10 Balans- och resultaträkning 

Balans- och resultaträkning presenterades.  (Bilaga 4a) 

 

§ 11 Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen föredrogs av Boel Dirke.  (Bilaga 5) 
 

§ 12 Ansvarsfrihet 

Beslut fattades i enlighet med revisorernas förslag: 

 Balansräkningen för år 2017 fastställdes. 

 Årets utgående balans förs över i ny räkning. 

 Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. 



§ 13 Budget 2018 

Budget för år 2018 presenterades och fastställdes. (Bilaga 4b) 

 

§ 14 Ordförande 

Till ordförande fram till årsmötet 2019 nyvaldes Anders Frisk efter Ewa Lena Kansbod som 

undanbett sig omval.  

 

§ 15 Styrelseledamöter 

Till styrelseledamöter för två år fram till årsmötet 2020 omvaldes Britta Lovén och nyvaldes 

Marie Olhans och Carina Olofson, vilka tidigare varit suppleanter. 

Torgerd Riben, Lars-Gunnar Sommarbäck och Lars Fredén kvarstår fram till årsmötet 2019. 

 

§ 16 Styrelsesuppleanter 

Till styrelsesuppleanter för två år fram till årsmötet 2020 omvaldes Per-Ove Larsson och 

nyvaldes Fredrik Lundqvist. 

Anne-Marie Bodén kvarstår fram till årsmötet 2019 och fyllnadsval förrättades på Nina 

Walloschke på ett år. 

 

§ 17 Revisorer 

Till att revidera 2018 års förvaltning omvaldes Boel Dirke och Christer Wallström. 

 

§ 18 Revisorssuppleanter 

Till revisorssuppleanter för nämnda period omvaldes Olov Risberg och nyvaldes Gunnar 

Gillfors 

 

§ 19 Stiftsombud 

Till stiftsombud fram till årsmötet 2019 omvaldes Per Rönnblom, Carin Horovitz och 

Susanne Sand samt nyvaldes Maria Starborg.  

 

§ 20 Kontraktsombud 

Till kontraktsombud valdes 

 för Domkyrkokontraktet Anders Frisk, omval 

 för Östermalms kontrakt Marie Olhans, omval 

 för Södermalms kontrakt Maria Norberg, omval 

 för Brännkyrka kontrakt Boel Dirke, omval 

 för Enskede kontrakt Lars-Gunnar Sommarbäck, omval 

 för Spånga kontrakt Mats Stenlund, omval 

 för Birka kontrakt Fredrik Zander, nyval 

 för Sollentuna kontrakt Anders Gustavsson Forslin, omval 

 för Roslags kontrakt Maria Resare, omval 

 för Solna kontrakt Rikard Lindberg Karlsson, omval 

 för Värmdö kontrakt vakant. Valberedningen arbetar vidare, styrelsen utser snarast 

 för Huddinge och Botkyrka kontrakt Elisabeth Haag, omval 

 för Södertörns kontrakt Mikael Fahlstedt, omval 

 för Övriga anställda kyrkomusiker Tina Bergholm, nyval 

 för pensionärer Elisabeth Edström, omval 

 

§ 21 Valberedning 

Till valberedning omvaldes David Åberg (sammankallande), Mikael Wedar och Erika 

Alfredsson Bohlin. 

 



§ 22 Information 

 Anna Pihl Lindén berättade att hon hade skickat en fråga till alla kyrkoherdar 

angående vilka som arbetar med musik och vilka examina dessa har samt om det är 

någon i församlingen som undervisar i orgel eller annat instrument. Hon kommer att ta 

kontakt igen och vid behov be kontraktsombuden om hjälp.  

 Anna påminde om Jubilate och konserterna i Gustav Vasa kyrka den 3/2 kl 15 och 16 

med efterföljande buffé i S:t Matteus. 

 Hon meddelade att stiftet fattat beslut om att bekosta två utbildningsplatser på Stora 

Sköndal i form av en ettårig preparandkurs för ungdomar 18-23 år. Tanken är att detta 

ska underlätta sökande till kantors-eller kandidatutbildning. 

 Hon påminde även om inspirationslördagar på Sköndal och sommarkursen 12-29 juni 

till en kostnad av 2000 kr med anmälan i slutet på april. 

 

§ 23 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 

 

§ 24 Avslutande 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
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Britta Lovén Karin Skogberg Ankarmo Britta Snickars 


