
 

 
 

Stråkstödet Org nr: 802491-3637 
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Protokoll för årsmötet 2015   Malmö 20150912 
 

1. Mötets öppnande 

Styrelsens ordförande Tina Andersson förklarade Stråkstödets årsmöte 2015 för öppnat och 

hälsade alla välkomna. 

2. Val av ordförande för mötet 

Årsmötet valde Tina Andersson till ordföranden för mötet, enligt valberedningens förslag. 

3. Val av sekreterare för mötet 

Årsmötet valde Mårten Belin till sekreterare för mötet. 

4. Upprop och fastställande av röstlängd 

Årsmötet godkände röstlängden.  

 

5. Godkännande av kallelsen 

Kallelse till dagens årsmöte gjordes via e-post den 9 september 2015.   

Årsmötet ansåg sig därmed behörighet sammankallat.  

 

6. Fastställande av föredragningslistan 

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.  

 

7. Val av två justeringsmän som också är rösträknare 

Förslaget att protokollet ska justeras av två personer, och att till justeringsmän välja Tina 

Andersson och Anna Nockhammar Johnsson godkändes.  

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Syftet med föreningen är att insamla och fördela ekonomiskt stöd, för att i största möjliga 

mån säkerställa fortlöpande stråkverksamhet i privat regi för barn och ungdomar.  
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Under året, som varit det första verksamhetsåret, har styrelsen haft fyra protokollförda 

möten. Styrelsens arbete har i år bestått av aktiviteter som bildandet av föreningen, 

medlemskap i RUM, marknadsföring för att få medlemmar, söka bidrag till aktiviteter från 

RUM och från företag. Arbetet med att söka bidrag och stipendier från andra håll har också 

initierats. Styrelsen har beslutat om fördelningen av de inkomna resurserna. Under året har 

även en hemsida lanserats. 

Verksamhetsplan och samtliga styrelseprotokoll finns att läsa på Stråkstödets hemsida 

www.strakstodet.se. 

9. Revisorernas berättelse 

Revisorn Mia Brandt, som tyvärr inte kunde vara närvarande, har reviderat Stråkstödets 

resultat och balansräkning samt den löpande verksamheten, och godkänt utan anmärkning.  

Mia Brandt tillstyrker att årsmötet fastställer balans- och resultaträkningarna.  

10. Fastställande av resultat- och balansräkning 

Stämman fastställde balansräkning och resultaträkning och för räkenskapsåret 2014/2015. 

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för förvaltningen under 

räkenskapsåret 2014/2015. 

 

12. Beslut om medlemsavgift 

Det beslutades att medlemsavgiften på minst 100 kr ska vara frivillig.  

13. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och revisorer 

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. En 

oberoende revisor ska finnas.  

14. Val av valberedning 

Valberedningen ska bestå av Lars Jöneteg, Linda Sunesdotter och Siri Skansberger. 
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15. Val av styrelse och ordförande samt revisor 

Valberedningen föreslog omval av styrelseledamöterna Tina Andersson, Nina-Maria 

Vasconcelos, Mårten Belin, Anna Nockhammar Johnsson samt Frida Silfverberg. 

Valberedningen föreslog Tina Andersson som styrelsens ordförande. 

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

Mia Brandt utsågs till Stråkstödets revisor. 

 

16. Val av valberedning 

 

Årsmötet beslutade att som ledamöter till valberedningen föreslogs Lars Jöneteg, Linda 

Sunesdotter och Siri Skansberger. Lars Jöneteg är sammankallande.   

 
15. Inkomna motioner 

Det konstaterades att inga motioner inkommit.  

16. Förslag till aktiviteter för det kommande året 

Styrelsen presenterade förslag på aktiviteter för det kommande året. Årsmötet godkände 

förslaget utan tillägg.  

17. Mötets avslutande 

Tina Andersson riktade ett stort tack till Stråkstödets medlemmar, styrelseledamöter och 

revisor och förklarade därmed årsmötet avslutat.  
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Vid protokollet: 

 

 

 

Mårten Belin 

 

Justeras:  

 

 

 

Tina Andersson  Anna Nockhammar Johnsson  

 

 


