Protokoll Musikcentrum Östs (org nr 802006-0722)
ordinarie årsmöte 2021
Måndagen den 29 mars 2020 kl 16 00 – 18 00
Lokal: Zoom: https://zoom.us/j/9819937334
Närvarande styrelse: Emeli Jeremias, Jan Hammarlund, Lisa Ullén, Lisa Hansson,
Kaj Magnusson, Anna Christoffersson
Närvarande medlemmar: Micaela Gustafsson, Neta Norén
Närvarande kansli: Verksamhetsledare Ragnar Berthling

§1 Årsmötets behöriga utlysande
Mötet ansågs varande behörigen utlyst.
§2 Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare för årsmötet
Micaela Gustafsson valdes till mötesordförande, Ragnar Berthling till sekreterare och
Neta Norén och Lisa Ullén till justeringspersoner.
§3 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§4 Fastställande av röstlängden
Röstberättigade var de medlemmar som erlagt medlemsavgift för 2020: Neta Norén
och Micaela Gustafsson
§5 Granskning av verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse
Efter att verksamhetsledare Ragnar Berthling föredragit verksamhetsberättelse och
årsbokslut och efter att Micaela Gustafsson läst revisors berättelse godkändes
verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse.
§6 Prövning av frågan om ansvarsfrihet
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
§7 Fastställande av medlemsavgifter och styrelsearvoden
Medlemsavgiften fastställdes till 400 kr/år. Styrelsearvode till 532 kr per ordinarie
möte. Ett timarvode (som även kan utgå till medlemmar eller andra som utför
uppdrag åt Musikcentrum Östs räkning) fastställdes till 267 kr per timme + soc.
Neta Noren väckte frågan huruvida det bör finnas ett arvode för sådana som kan
förväntas utföra styrelsearbete inom annan tjänst men det konstaterades att samtliga
nu aktuella i styrelsen är frilansare och bör arvoderas. Eventuell förändring av denna
princip kan ske om motioner inkommer till kommande årsmöten.
§8 Fastställande av firmatecknare fram till nästa årsmöte
Ragnar Berthling och Monica Haraldson tecknar firman var för sig.

§9 Val av styrelseledamöter.
Valberedningen, som utgjorts av Micaela Gustafsson och Örjan Hultén, presenterade
sitt förslag: Ordinarie — Emeli Jeremias, Lisa Ullén, Lisa Hansson, Jan Hammarlund,
Kaj Magnusson, Anna Christofferson och Per Störby Jutbring.
Suppleanter: Mija Folkesson och Monica Lilja
Neta Norén ställde frågan om huruvida styrelsen skall ha en tidsbegränsning och
uppmanade den tillträdande styrelsen att ta fram ett förslag för hur man kan hitta ett
system för rotation så att den mångfald av medlemmar MCÖ har idag också
avspeglas i styrelsens sammansättning. Styrelsen kommer att ta in detta i sitt arbete
under 2021. (Neta Norén var närvarande fram till denna punkt).
§10 Val av revisorer/bokföringsbyrå (revisor + revisorssuppleant) samt
föreningsrevisor (medlem i Musikcentrum Öst).
Moore Allegretto utsågs att tillhandahålla revisor och revisorssuppleant. Josef
Kallerdahl utsågs till föreningsrevisor
§11 Tillsättande av valberedning (tre personer varav en sammankallande)
Micaela Gustafsson och Örjan Hultén utsågs till valberedning och har mandat att
tillsätta ytterligare en ledamot om behov finnes.
§12 Val av ombud till Musikcentrum Riks årsmöte.
Kansliet uppdrogs att efter medlemsutskick utse ombud till årsmötet. Arvode om 3 +
1 x beslutat timarvode (267 kr + soc) utgår. Årsmötet sker den 11 maj kl 13 00 på
zoom.
§13 Framåtblick 2021.
Ragnar Berthling föredrog läget för MCÖ inför den kommande återstarten av
musiklivet. En ljus bild som också innehöll utmaningar. Den intensiva hösten kommer
att kräva en personell förstärkning och ekonomiskt utrymme bedöms finnas för detta.
§14 Övriga frågor
Anna Christoffersson poängterade att arbetet med att skapa system för rotation av
styrelseledamöter måste präglas av omsorg om kompetens och inte bara göras för
sakens skull.
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