
 
 

 
 
 
ÅRSMÖTE 2020 – Protokoll 
 
Tid: söndag 29 mars 2019, kl 15.00 
Plats: Sickla Allé 37, Nacka 
 
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 (se 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. 
Jacob (ordf.), Kerstin (sekr.) och Bo Nilsson justeringsman. 

 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning  
för det gångna verksamhetsåret och budget för det nya. 
Verksamhetsberättelsen för 2019 (se Bilaga 3) redovisades och godkändes.  
Ekonomisk berättelsen för 2019 (se Bilaga 4a-b) redovisades och godkändes.  
Styrelsens Förslag till budget för 2020 redovisades och godkändes.  
 
8. Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen för den tid  
revisionen avser.  
Ordförande Jacob Höglund föredrog Revisionsberättelse (se Bilaga 5) och årsmötet beviljade 
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
9. Fastställande av kommande års medlemsavgift. 
Fastställdes att medlemsavgiften för 2021 blir 150 kr för medlemmar i Sverige, 200 kr för 
medlemmar i utlandet och att medlem med digital tidning betalar 100 kr. 
 
10. Val av styrelse, funktionärer och valberedning.  
Styrelse 
Valdes (mandatperiod 2 år): 
Bo Nilsson, ledamot 
Sven Stormdal, ledamot, firmatecknare 
Kjell Ritzén, ledamot 



Ledamöter med pågående mandat 1 år kvar: 
Jacob Höglund, ordförande, firmatecknare 
Kerstin Kåverud, ledamot 
Per-Ulf Allmo, ledamot 
Magnus Holmström, ledamot 
 
Revisorer 
Valdes (mandatperiod 1 år) 
Paul Westman, revisor 
Christer Arnell, revisorssuppleant 
Valberedning 
Delegerades till styrelsen att välja kommande valberedning. 
 
11. Motioner och propositioner.  
Inga motioner eller propositioner hade inkommit. 
 
12. Övriga frågor.  
a) Styrelsen uppmanades att informera medlemmarna om de nya årsavgifterna och om 
möjligheten att välja en digital version av tidningen. 
b) Föreningen bordlägger medverkan i World Nyckelharpa Day den 26 april 2020 p.g.a. 
coronaepidemin och återkommer om eventuellt deltagande 2021. 
c) Styrelsen enades om att pröva möjligheten med styrelsemöten via Zoom. 
d) Styrelsen uppdrog till Bo Nilsson och Kerstin Kåverud att göra en presentation av 
nyckelharpsbyggare i Sverige och utomlands till kommande nummer av tidningen. 
 
13. Mötets avslutande. 
Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
 
 
Anteckningar förda vid mötet Justeras   
 
 
................................................. ...................................................... 
 
Kerstin Kåverud, sekreterare  Jacob Höglund, ordförande    
     
 
Justeras        
 
 
.................................................   
  
Bo Nilsson          
 
 
Bilagor 
Bilaga 1. Röstlängd/Närvarolista, Bilaga 2. Kallelse/Dagordning, Bilaga 3. 
Verksamhetsberättelse för 2018, Bilaga 4. Ekonomisk berättelse för 2018,  
Bilaga 5. Revisionsberättelse 
 


