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PROTOKOLL FÖRT VID KAMMARMUSIKFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2020 

 

Tid:                 25 april 2020  kl 10.00 - 10.45 

Plats:               Digitalt möte gm Zoom 

Närvarande:    29 deltagare varav 18 ombud 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden Kajsa Wejryd hälsar välkommen till årsmötet och förklarar detta öppnat. 

 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande för mötet väljs Svante Lagman och till sekreterare Cathja Mörner. 

 

§ 3 Fastställande av röstlängd 

Upprop förättas av ombuden för att fastställa röstlängden. 

 

§ 4 Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet 

Till justerare att jämte ordföranden justera protokollet väljs Björn Eriksson, Västerås och  
Björn W. Stålne, Växjö. 
 

§ 5 Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 

Mötet förklaras vara stadgeenligt utlyst. 

 

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 

Kajsa Wejryd presenterar Årsredovisningen och den ekonomiska berättelsen som efter en smärre 
justering i texten läggs till handlingarna. 
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§ 7 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen läses upp av mötesordföranden och läggs till handlingarna. 

 

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Resultat- och balansräkning fastställs. 

 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

§ 10 Fastställande av medlemsavgift 

Beslutas om oförändrad årsavgift på 700 kronor för 2021. 

 

§ 11 Val av ordförande 

Till ordförande på 1 år väljs Kajsa Wejryd, Skinnskatteberg. Valet är enhälligt. 

 

§ 12 Val av styrelseledamöter 

Till ledamöter i styrelsen väljs: 
Sonja Dalebäck Arnelöf, Nora nyval 2 år 
Tobias Granmo, Göteborg  nyval 2 år 
Lennart Åkermark, Sundsvall nyval 2 år 
 

Följande ledamöter av styrelsen valdes 2019 för en period av 2 år: 
Boel Adler, Simrishamn 
Helena Sul, Göteborg 
Ingrid Emanuelsson, Varberg 
     

§ 13 Revisorer 

Till revisorer väljs: 
Auktoriserad revisor Maria Carlstedt, Carlstedt & Lind AB, Södertälje omval 1 år 
Förbundsrevisor Peter Olsson, Vänersborg   nyval 1 år  
Revisorssuppleant Kjell Jacobson, Falkenberg,             omval 1 år 
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§ 14 Valberedning 

Till valberedning väljs: 
Eva Granstedt, Trelleborg  omval 1 år    
Ingmar Höglund, Hudiksvall omval 1 år 
Cathja Mörner, Arvika  nyval 1 år 
Eva Granstedt är sammankallande. 
 

§ 15 Behandling av inkommande motioner och styrelsens förslag 

Inga motioner finns att avhandla.  
Kajsa Wejryd går igenom förbundets verksamhetsplan för 2020 samt för 2021 – 2023 vilka  årsmötet 
beslutar anta.  
Årsmötet önskar i framtiden även få en redovisning av förslag på årsbudget. 
 

§ 16 Mötets avslutande 

Årsmötet avslutades genom att Kajsa Wejryd avtackade Åke Mattsson som suttit i styrelsen i 14 år 
och bl a  ansvarat för statistiken, Cathja Mörner, tidigare ordförande och medlem av styrelsen under 8 
år samt Sven Lindskog efter 2 år som ledamot. Därefter tackades även deltagarna för visat intresse 
och ett väl genomfört årsmöte, denna gång digitalt. 

 

Vid protokollet: 

 

 

Cathja Mörner 

 

Justeras: 

 

 

Svante Lagman  Björn Eriksson Björn W Stålne 

Mötesordförande  Justerare  Justerare  
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