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Protokoll fört vid stämma i Uppsaladistriktet 
Uppsala den 16 februari 2019 

1. Stämmans öppnande  

Kristoffer Ley öppnade stämman. 

2. Fastställande av röstlängd 

Följande föreningar representerades under stämman: 

Lysande stråkar 
Norrlands Nations Salongsorkester (två representanter) 
Uppblåset 
Uppsala kulturskolas kammarorkester 
Svandammens Musikförening i Uppsala (två representanter) 
Enköpings Ksk elev- och föräldraförening 

Totalt 8 (åtta) röstberättigade. 

3. Godkännande av kallelse  

Stämman godkände kallelsen. 

4. Val av stämmans funktionärer  

a. Ordförande  

Kristoffer Ley valdes. 

b. Sekreterare 

Alva Brenner valdes. 

c. Två justerare, tillika rösträknare  

Vilhelm Pettersson och Rasmus Eriksson valdes. 

 

 



 

 
Riksförbundet Unga Musikanter Uppsaladistriktet  org.nr. 817000-9735 

 

5. Fastställande av föredragningslistan  

Stämman godkände föredragningslistan. 

6. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och bokslut  

Verksamhetsberättelsen antogs med följande ändringar: 

St. 5 & 12: Svandammens musikskola är inte inblandad i SMU:s evenemang. 

St. 5: Ändra ”…uppträdde för varandra” eftersom det fanns extern publik. 

St. 12: Stryk ”lusseshow”. 

Balans- och resultatrapporterna antogs och lades till handlingarna. 

7. Revisorernas berättelse  

Revisorsberättelsen antogs och lades till handlingarna. 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av distriktets resultat  

Fastställdes med beslut om att spara det ekonomiska överskottet till följande verksamhetsår. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

10. Inkomna motioner och propositioner  

Stadgarna antogs med följande ändringar: 

Rubrik: ”Stadgar för RUM Uppsaladistriktet” 

1 §: ”RUM Uppsaladistriktet är ett regionalt …” 

11. Förslagsskrivelser från förbundsstyrelsen  

Inga förslagsskrivelser har inkommit till distriktsstyrelsen. 
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12. Fastställande av verksamhetsplan, budget, årsavgifter och ersättningar för 
nästföljande verksamhetsår  

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2019/2020 fastställdes. 

13. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen  

Stämman beslutade om 7 (sju) ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen. 

14. Val  

a. Fråga om distriktsstämman ska välja ordförande och eventuellt val av 
ordförande  

Stämman beslöt att inte välja ordförande. 

b. Val av ordinarie ledamöter till distriktsstyrelsen  

Stämman beslöt om att välja: 

Rasmus Eriksson (omval) 
Hulda Almkvist (nyval) 
Ville Fontell (nyval) 
Johan Tjäder (omval) 
Kristoffer Ley (omval) 
Karl-Fredrik Kylesten (omval) 
Martin Lindberg (omval) 

c. Eventuellt fyllnadsval av ordinarie ledamöter till distriktsstyrelsen  

Inga förslag. 

d. Val av suppleanter till distriktsstyrelsen  

Inga förslag. 

e. Val av revisorer samt revisorssuppleanter  

Kirsi Kinanen Jansson valdes (omval). 
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f. Val av ledamöter till valberedningen  

Alva Brenner (sammankallande), Margareta Almkvist och Ragnar Westerling 
valdes. 

g. Val av ombud till förbundsstämman  

Stämman beslöt om att låta styrelsen besluta inom sig. 

15. Allmän diskussion  

Här diskuterades främst distriktets verksamhet, marknadsföring och medlemskontakt. 

16. Stämmans avslutande  

Kristoffer Ley avslutade stämman. 
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