
Skara stifts kyrkomusikerförening  Protokoll fört vid årsmöte 2010-01-14 
Årsmöte                         Caroli församlingshem, Borås 
 
Antal närvarande från kontrakten: Skara Barne 5, Väne 4, Falköping1, Hökensås 2, Kålland-Kinne 4, 
Kåkind 0, Vadsbo 4, Billing 2, Redväg 2, Ås 4, Kulling 0, pensionär 1. 
 
 
  §1.   Mötet öppnas 
Ordförande öppnade mötet. 29 medlemmar var närvarande.  
 

§2. Val av ordförande, sekreterare 
Till ordförande för årsmötet valdes Helena Ambertson och och protokolljusterare förårsmötet 
till sekreterare Britt Modin.  
Till justerare  valdes Stellan Gustafsson och Kristina Gustavsson. 
    
 

§3.                                                            Anmälan av nya ärenden samt 
Dagordningen godkändes. En skrivelse till stiftet tas upp                  godkännande av dagordningen 
under övriga frågor.     
 
  §4.   Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes. 
 
  §5.                       Ekonomisk rapport,revisionsberättelse 
Kassören berättade att föreningen har haft extra bidrag 2009            och beslut om ansvarsfrihet 
som täckte kostnader för inspirationsdagen. Kostnad för hemsidan 
och kontraktsombudens resor finns också med på den skriftliga 
redovisning som delades ut. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 
§6.                     Fastställande av arvoden och        

Mötet beslutade att ersättning för resor samt arvoden blir                ersättningar till föreningens 
oförändrat för 2010. Revisorer – 300kr, ordförande och                   funktionärer 
sekreterare – 950kr. Resor 18,50/mil (skattefria delen).                        
.   
  §7.   Stiftsombudens berättelse 
Vårt stiftsombud, Annika Argus läste sin årsberättelse som  
sedan lades till handlingarna. 
 

§8. Val av ordförande, övriga  
Valberedningen föreslår omval av ordförande Helena Ambertson     styrelseledamöter, jämte suppleanter, 
fram till årsmötet 2011.     stiftsombud revisorer, revisorsuppleanter  
Ordinarie ledamöter:                          och valberedning 
omval av Margaretha Skoglund, Tony Thornberg, Peter Enerbäck  
fram till årsmötet 2012. 
Ersättare: 
omval av Brita Söderberg och Gun Palmqvist. 
nyval av Jonas Eriksson och Rickard Taubner 
fram till årsmötet 2012.   
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.   



Till stiftsombud omvaldes Annika Argus. 
Till ordinarie revisorer: omval av Marie-Louise Svensson och Jens Johansson. 
Till revisorsuppleant: omval av Marie-Louise Haag och Annika Lagerquist 
 
Till valberedning: omval av Annette Kinnunen, Agneta Ström och Lars Storm. 
Annette är sammankallande.  
 

§9.   Val av ombud till ombudsmötet: 
Peter Enerbäck och Britt Modin valdes till ordinarie ombud. 3 ordinarie och 2 suppleanter 
Brita Söderberg till ersättare. Styrelsen får utse fler ersättare om  
det blir aktuellt. 
. 
 
  §10.    Rapport om kontraktsombud 
Kontraktskombud: 
Skara-Barne – Jennifer Lidgren Väne – Anna Dahlqvist 
Falköping – Gry Graaf  Hökensås – Kerstin Lundh 
Kålland-Kinne – Ing-Mari Johansson Kåkind – Anett Karlsson 
Vadsbo – Gun Palmqvist                       Billing – Kristina Stridsborg 
Redväg – Ann-Katrin Johansson Ås – Carl-Gustaf W. Ekström 
Kulling – Marie-Louise Svensson  
 
  §11.    Övriga ärenden 
- En motion till ombudsmötet har sammanställts av en grupp i  
  styrelsen angående förrättningar. Margaretha Skoglund läser utkastet 
  till motionen och mötet beslutar att den skickas till ombudsmötet. 
- En skrivelse till stiftsstyrelsen om vikten av att det finns en 
  musikkonsulent i vårt stift kommer att skickas. Mötet var enigt  
  om detta.  
  §12.    Mötet avslutas 
 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------  ----------------------------- 
Britt Modin, sekreterare  Helena Ambertson, ordförande 
 
 
Justeras: 
 
--------------------------  ---------------------------   
Stellan Gustafsson                       Kristina Gustavsson  
 
 


