
Svenska Durspelsföreningen 

Protokoll fört vid årsmöte i Mora den 21 april 2018 med Svenska 
Durspelsföreningen. 

§1  Öppnande 

Ordförande Inge Carlén hälsade alla välkommen till årsmöte 2018                     
på Hotell Kung Gösta i Mora och förklarade mötet öppnat. 

§2  Parentation 

       Parentation hölls för medlemmar som avlidit under året. 

§3  Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig tid  

Kallelsen har gått ut i medlemstidningen och det beslutades att                             
kallelse har gått ut i stadgeenlig tid. 

§4  Fastställande av förslag till dagordning 

      Föreslagen dagordning godkändes. 

§5  Val av presidium 

a) Till ordförande för mötet valdes Kjell Yngerskog  

b) Till sekreterare för mötet valdes Astrid Edlund 

§6  Val av två protokollsjusterare jämte rösträknare 

Till att justera dagens protokoll, samt att även vara rösträknare     

valdes Kenneth Carlsson och Lilian Eriksson. 

§7  Föredragande av verksamhetsberättelsen  

      Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.                  

§8  Föredragande av ekonomiska berättelsen 

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen på 

Föreningskonto finns det 35 537:26 på sparkonto 55 160:69 

       och inventarier för 5000:-      

            

§9  Redogörelse av revisorernas berättelse  

      Revisor Lars Brudin läste revisionsberättelsen som godkändes. 

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen  

        omfattar 



        Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2017. 

§11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande     
kalenderår    

Verksamhetsplan uppläses och budgeten för innevarande kalenderår är lagd 
på 32 000:- som godkändes. 

§ 12 Fastställande av medlemsavgiften för år 2019  

        Beslutades att medlemsavgiften förblir oförändrad 120 kronor. 

§ 13 Beslut om ersättning till styrelsen 

         10 000:-  att fördela inom styrelsen. som godkändes. 

§14 Val av 

a) Orförande för en tid av 2 år  

Inge Carlén omvaldes på 2 år 

b) Tre ledamöter för en tid av 2 år 

Mikael Higberg omvaldes på 2 år 

Kjell Yngerskog nyval på 2 år 

Anders Lenander nyval på 2 år 

c) Fyllnadsval en ersättare för en tid av 1 år  

Benn Elfstedt nyval på 1 år 

d) Revisor för en tid av 2 år  

Gullvi Dahlberg Brudin omvaldes på 2 år 

e) Revisor ersättare för en tid av 2 år 

Bosse Gustavsson omvaldes på 2 år 

f) Valberedning på 1 år  

Bosse Gustavsson omvald på1 år  

Stig Lundin omvald på 1 år 

Kenneth Carlsson nyval på 1 år  

§15  Beslut om Stadgarna.  

De reviderade stadgarna godkändes. 

§16 Behandling av ärenden som inkommit skriftligt minst tre veckor               
före årsmötet 



        Inga ärenden hade inkommit. 

 

§17  Redovisning av Nisse Hagströms fond 

        Kassaredovisning av Nisse Hagströms fond gjordes av Kerstin  

        Tillemar. I kassan finns 21 332:84  med ränta och gåvor som    inkommit.  

§18  Val av ledamöter till Nisse Hagströms fond 

a) Ordförande för en tid av 1 år    

Bo Gustafsson omvaldes på 1 år 

b) Två ledamöter för en tid av 2 år  

Kerstin Tillemar omval 2 år 

Anders Hjälm omval 2 år 

c) Ersättare för en tid av 2 år  

Ulrika Grahnfelt omvaldes på 2 år 

 

§19  Övriga frågor 

Vad skall Nisse Hagströms fond användas till.  

Där man kan söka bidrag för att starta durspelskurs för nybörjare. 

            

§20  Avslutning 

         Ordförande för mötet Kjell Yngerskog tackade för visat intresse 

         och avslutade mötet.     

 

Vid protokollet   Ordförande  

…………………………..   ………………………. 

Astrid Edlund   Kjell Yngerskog 

  

Justerare    Justerare 

…………………………….  ………………………….. 

Kenneth Carlsson   Lilian Eriksson 


