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   Nyköpingshus 
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Protokoll fört vid årsmöte, 2022-03-03, kl 18.35-19.25 
Spellokalen, V.Trädgårdsgatan 53,  Nyköping 
 
Närvarande 10 spelmän + 1 supporter 
 
 
Mats hälsade alla varmt välkomna till Gillets årsmöte 2022. 
 
0  Parentation över avlidna medlemmar 
 
Mats höll ett kort minnestal över Göta Borg och Lars Grafström. En tyst minut 
anbefalldes varpå Henrik spelade ”Hommage till en spelman”, en låt av Torbjörn 
Näsbom. 
 
1  Årsmötets öppnande och fastställande av dagordning 
 
Mats förklarade mötet öppnat. Kallelse och dagordning var utdelade sedan tidigare, 
årsberättelse, ekonomisk rapport och budget fanns tillgängliga. Den föreslagna 
dagordningen godkändes (kallelse bilaga 1, dagordning bilaga 2). 
 
2  Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 
  
Mötet ansåg att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 
 
3  Val av funktionärer till mötet 
 
Följande funktionärer valdes, 
ordförande Kurt Nordström 
sekreterare Kåre Olsson 
justerare  Henrik Lindberg 
    Anne Friis 
 
Mats överlämnade ”klubban” till Kurt, som tackade för förtroendet. 
 
4  Styrelsens verksamhetsberättelse 
  
Mats läste upp verksamhetsberättelsen. Gillet har haft 7 framträdanden och 15 
övningskvällar. Rapporten godkändes och lades till handlingarna (bilaga 3). 
 
5  Kassörens redogörelse över Gillets ekonomiska ställning 
  samt fastställande av resultat- och balansräkning 
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Mats redogjorde kortfattat. Sammantaget blev det ett överskott, +1.707 kr. 
 
Vi spelade in 4.600 kr och bidragen var 6.990 kr. Ränteintäkterna = 3.033 kr. 
Några utgiftsposter: lokalhyra 6.000 kr,  medlemsmöten 6.602 kr. 
 
Tillgångarna vid årets slut uppgår till 568.561 kr.  
 
Resultatrapporten godkändes och lades till handlingarna (bilaga 4). 
 
6  Revisorernas berättelse 
 
Anna-Lena läste upp revisionsberättelsen (bilaga 5), som var undertecknad av henne 
själv samt Torgny Lindberg. Räkenskaperna var förda med god ordning och 
förvaltningen hade varit god. Inga skäl för anmärkningar förelåg. 
  
Revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen. 
Den ekonomiska berättelsen var därmed godkänd. 
 
7  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.  
 
8  Val av funktionärer med rätt att teckna bankkonton 
 
Mötet valde ”vice ordförande” samt ”kassör”, var för sig. 
 
9  Fastställande av årsavgift år 2023 samt budget för år 2022 
 
Mats förklarade kortfattat budgeten, som visade ett underskott,  -32.800 kr. 
Mötet godkände budgeten (bilaga 6). 
 
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, dvs 70 kr. Mötet godkände. 
 
10  Val 
 
Val av  Mandattid år Valdes       anm. 
 
ordförande 1 Mats Hedblom omval 
styrelseledamöter 2 Kåre Olsson omval 
 2 Stefan Lindén omval 
suppleanter 1 Anne Friis omval 
  1 Inger Carlberg nyval 
revisor 2 Anna-Lena Hanson omval 
revisorsuppleanter 1 Henrik Lindberg omval 
 1 Maire Lundgren omval 
musikledare 1 Mats Hedblom omval 
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musikledarersättare 1 Henrik Lindberg omval 
 1 Kurt Nordström omval 
arkivarie 1 Mats Hedblom omval 
valberedning 1 Eva Lindqvist  omval 
  1 Inger Carlberg omval 
 
Övriga funktionärer kvarstår 1 år (val sker 2023). Det gäller styrelseledamöterna  
Karin Brodén och Kurt Nordström samt revisor Torgny Lindberg. 
 
11 Verksamhetsplan 2022 
 
Mats läste upp ett förslag. Mötet godkände verksamhetsplanen (bilaga 7). 
Vi behöver hitta en ny plats för midsommarfirandet då vår gamla har blivit en 
byggarbetsplats. 
Mats efterlyste tips på kandidater för vårt stipendium. 
 
12 Övrigt 
 
Mats informerade att 17 st anmält intresse för spellägret, lördagen 29/4 på 
Blommenhov. Arne Blomberg har tackat ja till vår inbjudan liksom 
spelmännen från Flen. 
 
Henrik efterlyste en aktuell medlemsmatrikel. Kåre informerade att styrelsen nyligen 
gjort en revision av matrikeln (bilaga 8). 
 
13  Avslutning 
 
Kurt överlämnade klubban till Mats, som tackade för förtroendet att bli omvald. 
Kurt fick en varm applåd och mötet avslutades. Nu skulle vi få smörgåstårta från 
ICA, Oppeby. 
 
Kvällens speciella låt var: 
”Gymnasten”, Stojan Gogov  
 
Vid protokollet, dag som ovan 
 
 
 
Kåre Olsson 
 
Justeras, 
 
 
 
Kurt Nordström                   Anne Friis.                              Henrik Lindberg 
 


