
 

VÄSTERÅS STIFTS KYRKOMUSIKERFÖRENING 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

I egenskap av medlem i Västerås stifts kyrkomusikerförening kallas du till ÅRSMÖTE söndagen 

den 7 april kl. 15.30, Västerås stifts lokaler, Västra Kyrkogatan 9, Västerås. 

Eftermiddagen avslutas med konsert i domkyrkan, Give unto the Lord, där 

årsmötesdeltagandemedlemmar erbjuds reserverad plats gratis. (Ordinarie biljettpris 200 kronor 

plus eventuella serviceavgifter). Biljetterna subventioneras av Västerås stift, genom musikkonsulent 

Kira Lankinen samt vår egen kyrkomusikerförening. ”Konsertintroduktion” och platsreservation 

möjliggörs av domkyrkoförsamlingen/domkyrkoorganist Johan Hammarström.  

 

Alla medlemmar hälsas välkomna till en eftermiddag i kollegial gemenskap. Ett särskilt tack till 

Kira Lankinen och Johan Hammarström för god samverkan. 

//Styrelsen. 

 

Tider/hållpunkter, innehåll, anmälan med mera – se nedan. 

Kl. 14.45-15.25 Afternoon tea  

Kl. 15.30 Årsmöte 

Introduktion och kort samtal med Andrew Nethsingha: ”Körmusik enligt anglikansk tradition.” 

Kl. 18.00 Konsert i domkyrkan – The Choir of St John's College, Cambridge. 

 

Anmälan till årsmöte och bokning biljett/plats till konserten görs till: Erik Svensson, 

erik.svensson@mbox343.tele2.se, 070-531 06 96 eller Mattias Bäck, backmattias2@hotmail.com, 

076-940 69 42. Senast tisdagen den 19 mars önskar vi din anmälan.  

 

Kommunicera tidigt ovanstående eftermiddag av fortbildande karaktär med din arbetsgivare. Inte 

minst Andrew Nethsingha besitter ett remarkabelt ledarskap och mycket av hans drivkraft stavas 

ödmjukhet, tillit och lagarbete. Vidsynta arbetsgivare låter troligtvis sina medarbetare ta del av 

eftermiddagen i tjänsten, vilket även innebär utlägg för eventuella resor, men det är inget du som 

arbetstagare kan ta för givet.  

 

Sist, men inte minst: GLÖM INTE FÖRENINGENS FORTBILDNINGSRESA TILL SKARA 

STIFT 20190520-20190523. 

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Årsmötet öppnas 

2. Eventuella parentationer 

3. Val av mötesordförande 

4. Val av mötessekreterare 

5. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare 

6. Mötets behöriga utlysande 

7. Anmälan av övriga frågor 

8. Fastställande av dagordning  

9. Styrelsens verksamhetsberättelse 

10. FFM:s verksamhetsberättelser 

11. Kassarapport 

12. Revisionsberättelse 

13. Beviljande av ansvarsfrihet 

14. Funktionärsarvoden 

15. Budget för nästkommande verksamhetsår  

16. Val av ordförande 
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17. Val av styrelseledamöter och ersättare (valberedningen) 

18. Val av regionalt stiftsombud och regionalt skyddsombud om detta är aktuellt (valberedningen) 

19. Val av revisorer och ersättare – om aktuellt (valberedningen) 

20. Val av valberedning  

21. Val av kontraktsombud och ersättare (valberedningen) 

22. Val till Ombudsmötet i Stockholm 20190926-20190927. Två ordinarie ombud plus två ersättare. 

23. Firmateckning 

24. Övriga frågor (anmälda) 

25. Datum för nästa årsmöte 

26. Årsmötet avslutas 

 

 


