
Ordinarie förbundsmöte fredagen den 17 april 2015 kl 18.00 

på Café Hjorten, självstyrelsegården 
 

 

 

 Protokoll 
 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl 18.00 av ordförande Krister Norrgrann. 

 

2. Granskning av fullmakterna och uppgörande av röstlängd.  

Fullmakterna granskades och röstlängden uppgjordes till 19 röster. 

  

3. Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet samt två protokolljusterare 

och två rösträknare. 

Till mötets ordförande valdes Krister Norrgrann, viceordförande Kaj-Gustav Sandholm, 

sekreterare Sara Kemetter. Till protokolljusterare samt rösträknare Maria Myllymäki och Linda 

Söderström. 

 

4. Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet. 

Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

 

5. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, bokslut samt revisionsberättelse. 

Verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen presenterades av ordförande. 

 

6. Fastställande av bokslutet och beslut om styrelsens ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

och dess funktionärer. 

Bokslutet fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

7. Fastställande av medlemsavgiften.  

Medlemsavgiften fastställdes till 18 € per vuxen medlem. 

 

8. Fastställande av verksamhetsprogrammet och budgeten för det kommande verksamhets- 

och räkenskapsåret. 

Verksamhetsprogrammet och budgeten fastställdes. 

 

9. Frågor som av förbundsstyrelsen hänskjutits till ordinarie mötet samt andra frågor, vilka 

minst tre veckor före mötet skriftligen har anmälts till förbundsstyrelsen. 

 9.1. Styrelsens förslag till revidering av budgeten för 2015 utgående från beviljade bidrag.  

 Revideringen av budgeten godkändes. 

  9.2. Valberedning inför förbundsmötet 2016 

  Till valberedningen utsågs Flera Röster och Cantilena. 

 

10. Val av ordförande samt val av övriga ordinarie medlemmar och deras suppleanter i 

styrelsen i stället för dem, som är i tur att avgå. 

Till ordförande valdes Krister Norrgrann. Som ordinarie ledamöter omvaldes Gösta Helander 

och Kira Gustafsson. Solveig Carlsson valdes som ny ledamot efter avgående Ritva Wåge och 

Ralf Holmberg omvaldes till suppleant 

 

 



 

11. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

Till revisorer utsågs 

Ordinarie: 

Edward Eriksson, Mariehamns Kvartetten 

Karl-Johan Åkerfelt, Mariehamns Kvartetten 

 

Suppleanter: 

Kjell Jahrén, Mariehamns Kvartetten 

Christer Lillie, Mariehamns Kvartetten 

 

 

12. Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl 19.00. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________  __________________________ 

Krister Norrgrann, ordförande  Sara Kemetter, sekreterare 

 

 

 

 

 

__________________________  ___________________________ 

Maria Myllymäki   Linda Söderström  

protokolljusterare   protokolljusterare 
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