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Protokoll	årsmöte	2022		

i	Linköpingsmusikernas	kamratförening	

	

Tid:	2022-03-15	kl.	18.00	-	19.00	
Plats:	Skådebanan,	Trädgårdsföreningen.	
Närvarande:	Bo	Carlsson,	Christer	Öjdemark,	Jan	Larsson	
Bengt	Avetun,	Roger	Larsson,	Nils-Inge	Johansson,	Bruno	Andersson,	Rolf	Öhlin,		
Ola	Törnquist,	Rude	Glantz,	Stig	Bergsten,	Roger	Holmström.	
	

1. Mötets öppnande. 
Jan	Larsson	hälsade	de	närvarande	välkomna	till	årsmötet.	

2. Parentation. 

Medlemmar	som	har	avlidit	under	2020–2021.	
Vi	minns	Björn	Dahlin	och	Håkan	Lindgren.	

3. Presentation av nya medlemmar. 

Medlemslistan	dec	2020	omfattar	63	medlemmar.	Idag	är	vi	54	medlemmar.		

4. Val av mötesordförande. 

Jan	Larsson	valdes.	

5. Val av mötessekreterare. 

Bo	Carlsson	valdes.	

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 

Stig	Bergsten	och	Roger	Larsson	valdes	att	justera	protokollet.			

7. Mötets behöriga utlysande. 

Kallelsen	godkändes	av	de	närvarande	på	mötet.	
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8. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående arbetsår. 

Verksamhetsberättelsen	för	år	2021	(Bilaga)	presenterades	av	mötesordföranden	och	
kassören	(ekonomi)	godkändes	och	lades	till	handlingarna.	Bilaga.		
Noterades	att	föreningens	ekonomi	är	god	med	ett	eget	kapital	på	156	839	kr	vid	
verksamhetsårets	slut.	Årets	överskott	(2021)	blev	4.775	kr.	
Föreningens	aktiviteter	under	året	har	varit	flera.	Tidigare	jazzkurs	har	åter	aktiverats	efter	
pandemin.	I	Trädgårdsföreningen	genomfördes	4	konserter	i	samarbete	med	Linköpings	
Kultur	och	fritidsförvaltning.	8	konserter	var	kontrakterade	men	pandemin	medförde	att	4	
måste	inställas.	Vidare	har	programmet	för	ungdomsstipendium	genomförts	med	11	sökande	
och	4	antagna;	slutkonsert	utförd	av	de	antagna	ägde	rum	9	oktober	i	Equmeniakyrkan.	

9. Revisorernas rapport. 

Kassören	läste	upp	revisorernas	rapport	som	tillstyrkte	att	styrelsens	ledamöter	beviljas	
ansvarsfrihet	för	verksamhetsåret.	

10.  Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen. 

Styrelsen	beviljades	ansvarsfrihet	för	verksamhetsåret	2021.	

11.  Val av ordförande för ett år. 

Ordförande:		 Jan	Larsson	 	 Nyval	1	år	

12.  Val av aktuell halva till styrelsen.       
Val	2	år	
Ledamot:	 	 Rolf	Öhlin	 	 Omval	2	år	
Kassör:	 	 Christer	Öjdemark	 Omval	2	år	
Marknadsansvarig:		 Per	Nordén	 	 Omval	2	år	
Sekreterare:		 Bo	Carlsson			 Omval	2	år	
Val	1	år	
Vice	ordförande:	 Bo	Tronnersjö	 Omval	1	år		
Ledamot:	 	 Roger	Larsson	 Omval	1	år		
Ledamot:		 	 Stig	Bergsten	 Omval	1	år		
Suppleant:	 	 Bengt	Avetun	 Omval	1	år	

Konstituering	av	styrelsen	görs	i	ett	separat	möte.	
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13.  Val av revisor och revisorssuppleant för ett år. 

Hans	Alvin	omvaldes	som	revisor	och	Joakim	Arnlind	valdes	som	suppleant.	

14.  Val av valberedning om minst två personer för ett år, varav en är sammankallande. 

Roger	Holmström	(sammankallande)	och	Margareta	Karlsson	omvaldes.	

15.  Bestämmande av medlems-/årsavgift. 
Styrelsens förslag på förändrad årsavgift from 2021 på 150 kr godkändes vi förra årsmötet. 

16.  Ärenden som framlagts av styrelsen. 
Kommande stipendiekonsert spelas in för att direktsändas i Närradion. Nils-Inge Johansson ordnar detta. 

Ett exemplar av vår bok om orkestrar i Linköping finns på Kardiologen på US. Beslutades att skänka detta 
exemplar till Kardiologen. 

Föreningen avser att ansöka om medel och erbjuda kommunen konserter under nästa sommar i 
Trädgårdsföreningen i likhet med vad som genomfördes under 2021. Beslutades att de av föreningen 
anordnade konserterna i Trädgårdsföreningen sommaren 2022 i första hand erbjuds musiker som är 
medlemmar i vår förening.  

Beslutades vidare att föreningen utvärderar de konserter som föreningen administrerat på Hamlets 
restaurang under våren 2022 med stöd av Kultur- och fritidsförvaltningen i Linköping. Syftet är att med hjälp 
av föreningens kontaktnät inom musikerkåren sprida liknande konserter på olika ställen i Linköping.    

17.  Motioner som väckts, enligt dessa stadgar. 

Inga	motioner	har	inkommit.	

18.  Övriga ärenden. 
Beslutades att verksamheten kring föreningens ungdomsstipendier skall fortsätta under kommande år med 
genomförande och ambition som under tidigare år. 

19.  Mötets avslutande. 

Ordföranden	tackade	den	närvarande	och	övriga	för	ett	bra	genomfört	verksamhetsår.	
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Jan	Larsson	 	 			Bo	Carlsson	 	Stig	Bergsten																								Roger	Larsson	

Ordförande	 	 			Sekreterare	 	Justeringsman	 	Justeringsman	


