ÅRSMÖTE 2017 – Protokoll
Tid: Onsdag 22 mars 2017, kl 19.00
Plats: Fyrisgården i Uppsala
1. Mötets öppnande
Ordförande Jacob Höglund hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Jacob Höglund valdes till mötets ordförande och Kerstin Kåverud till sekreterare.
3. Fastställande av röstlängd
Se Bilaga 1.
4. Fastställande av fortsatt dagordning
Föreslagen dagordning godkändes (Bilaga 2).
5. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna.
Årsmötet fastställde att mötet var utlyst enligt stadgarna.
6. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
Bo Nilsson och Bo Lindström valdes till justeringsmän.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
för det gångna verksamhetsåret och budget för det nya.
Verksamhetsberättelsen för 2016 (Bilaga 3) redovisades av ordförande Jacob Höglund och
undertecknades. Ekonomisk berättelsen för 2016 (Bilaga 4a-b) föredrogs även den av Jacob
Höglund och lades till handlingarna. Styrelsens Förslag till budget för 2017 lämnades till den
nya styrelsen att arbeta fram.
8. Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
revisionen avser.
Revisor Paul Westman föredrog revisionsberättelse (Bilaga 5) och årsmötet beviljade
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Fastställande av kommande års medlemsavgift.
Fastställdes att medlemsavgiften blir fortsatt 120 kr för 2018.

10. Val av styrelse, funktionärer och valberedning.
Styrelse
Jacob Höglund (valdes på 2 år)
Bo Nilsson (pågående mandat 1 år)
Sven Stormdal (pågående mandat)
Kerstin Kåverud (valdes på 2 år)
Per-Ulf Allmo (valdes på 2 år)
Kjell Ritzén (valdes på 1 år)
Magnus Holmström (pågående mandat 1 år)
Revisorer
Paul Westman, revisor (valdes på 1 år)
Bo Lindström, revisorssuppleant (valdes på 1 år)
Valberedning
Ingemar Aronsson, sammankallande (valdes på 1 år)
Lars Lithén (valdes på 1 år).
11. Motioner och propositioner.
Inga motioner eller propositioner hade inkommit.
12. Övriga frågor.
• Sven bad oss sända mer material till tidningen. Rapport från årsmötet bör finnas i nästa
nummer.
• Ingemar Aronsson bad Bosse Nilsson lägga in information på hemsidan om att det går att
söka ekonomisk ersättning för föreningsmedlemmarnas nyckelharpsrelaterade verksamheter.
• Ingemar (som har körtkort för buss) tog vidare upp förslaget att hyra buss för musikalisk
rundtur samt att Skaparbyn i Hedesunda är ett utmärkt ställe för föreningen att förlägga
kursaktiviteter till.
• Per-Ulf undrade om besöket på Sigtuna museum för att kika på den eventuella medeltida
knavern. Anmälan ska ske per epost till Bo Nilsson, vilket framgår av tidningsannonsen.
13. Mötets avslutande.
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Bilagor
Bilaga 1. Röstlängd/Närvarolista, Bilaga 2. Kallelse/Dagordning, Bilaga 3.
Verksamhetsberättelse för 2016, Bilaga 4. Ekonomisk berättelse för 2016,
Bilaga 5. Revisionsberättelse

