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§1 Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet

§2 Fastställande av röstlängd för mötet.
Närvarande röstberättigade medlemmar 2021 (hämtade från medlemsregistret).

Yrkande

1… att fastslå röstlängden

§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Yrkande

1… att välja _____________ till mötesordförande

2… att välja _____________ till mötessekreterare

§4 Val av protokolljusterare och rösträknare
Yrkande

1… att välja _____________ till protokolljusterare tillika rösträknare

2… att välja _____________ till protokolljusterare tillika rösträknare.

§5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Ur föreningens stadgar: “Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet
tillställas medlemmarna personligen (via mail, brev eller SMS). [Handlingar] skall finnas

tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.“

Bakgrund

2021-04-24: Kallelse går ut

2021-05-09: Handlingar går ut till medlemmar och publiceras på musikforum.nu

2



§6 Fastställande av dagordning
Här finns möjlighet för mötesdeltagare att lägga till punkter under “Övriga frågor”.

Yrkande

1… att fastslå dagordningen

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.
Handlingar: Verksamhetsberättelse 2020

Yrkande

1...att lägga Verksamhetsberättelse 2020 till handlingarna

§8 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och
resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
Handlingar: Ekonomisk berättelse 2020

Yrkande

1...att lägga Ekonomisk berättelse 2020 till handlingarna

§9 Revisorernas berättelse över styrelsens
förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.
Revisionsberättelse

--
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§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
revisionen avser.
Mötet ska besluta om att göra personerna i styrelsen 2020 ansvarsfria utifrån det som de
redovisat i dokument som revisorer och medlemmar haft tillgång till.

Yrkande

1...att bevilja styrelsen för 2020 ansvarsfrihet

§11 Fastställande av medlemsavgifter
Mötet ska besluta om medlemsavgiften för personer som vill bli medlemmar i föreningen.

Yrkande

1...avgiften för föreningsmedlemmar ska vara 100 kr för 2020.

2…

§12 Fastställande av verksamhetsplan samt
behandling av budget för det kommande
verksamhets- /räkenskapsåret
Handlingar: Verksamhetsplan och budget 2021

Yrkande

1...att fastställa verksamhetsplan för 2021 enligt underlaget.

§13 Motion: Foto-studio
Motionär: Malin Danielsson

Bakgrund: Under Kulturnatten pratade föreningen om andra saker än musik och [jag] tänkte
föreslå foto. Om det finns någon lokal över så skulle den kunna bli en studio där det går att fota
medlemmar, bandpromotion, burlesque och annat som föreningen håller på med

Syfte: Bredda föreningens verksamhet och samtidigt stärka kärnverksamheten.

Yrkande:
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1...att föreningen undersöker möjligheten att upprätta en studio för fotografering.

2…

§14 Motion: Musikforum-redaktionen
Motionär: Roger Tónlist

Bakgrund: Det senaste nyhetsbrevet kom ut i augusti 2019. Jag ser att de kan fylla en funktion
för att kommunicera vad föreningen arbetar med och vilka frågor den driver. Jag hade velat se
ett försök till ett tryckt magasin som skickas till medlemmar och delas ut till föreningens vänner
(Musikskolan, högstadier, fritidsgårdar).

Syfte: Kommunicera verksamheten utåt på ett kreativt sätt och därigenom engagera kreativa
människor.

Yrkande:

1...att föreningen tillsätter en redaktion som har uppdrag och ansvar att publicera en tryckt
tidskrift.

2...

§15 Motion: Replokalshyra 2021
Motionär: Styrelsen

Bakgrund:

Hyran höjdes senast 2020. Då till 600 kr per band. Budgeten utgår från denna nivån.

Yrkande

1...att replokalshyra på Lokstallarna ska vara 600 kr per band, grupp eller artist.

2...

§16 Val av styrelsens halva antal ledamöter
Borträknat styrelsen ordförande ska årsmötet välja hälften av styrelsens ledamöter på en tid av
två år.

Yrkande
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1… att välja Martina Möllerstedt till föreningens ordförande för en tid av två år

2… att välja Sarah Benz till styrelseledamot för en tid av två år

3… att välja Roger Tónlist till styrelseledamot för en tid av två år

4… att välja Elias Mellberg till styrelseledamot för en tid av två år

5...

§17 Val av suppleant
Årsmötet ska välja två styrelse-suppleanter på en tid av ett år.

Yrkande

1… att välja Jennifer Tónlist till suppleant

2… att välja _____________ till suppleant

§18 Val av revisor
Årsmötet ska välja en revisor på en tid av ett år.

Yrkande

1… att välja _____________  till revisor

§19 Val av valberedning
Årsmötet ska välja två ledamöter till valberedning på en tid av ett år, av vilka en ska utses till
sammankallande.

Yrkande

1… att välja _____________ till sammankallande ledamot i valberedningen

2… att välja _____________ till ledamot i valberedningen.

§20 Övriga frågor
Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt fem. Beslut i fråga av större ekonomisk eller
annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit
med i kallelsen till mötet.
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§21 Mötets avslutande
Musikforums ordförande avslutar mötet
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BILAGOR
Verksamhetsberättelse 2020

Medlemmar
Vi årskiftet 20/21 hade vi 87 medlemmar (89 medlemmar året innan). Vi hade 23 band på Lokstallarna
(ner från 26 i början av året)

Innre verksamhet
Under året har styrelsen haft 11 styrelsemöten.

I november följde Musikforum kommunens rekommendationer om att stänga ner all
kultur/fritids-verksamhet i kommunala lokaler på grund av smittläget i Blekinge. Varje band valde
själv hur de gjorde. (Då de hyr lokaler har banden eget ansvar?)

Yttre verksamhet
Kontaktnätet

Vi har fått kontakt med Kontaktnätet (ett rikstäckande kutlurförbund) något som kan leda till
ekonomiskt stöd vid framträdanden.

Event

Alla planerade på-plats-evenemang ställde sin under 2020. Istället anordnade vi ett antal streams
med band från Musikforum och Tallets musikförening. Vi har också arrangerat 3 virtuella
burlesque-shower i samarbete med Shimmy Galore, samt en digital konsert i samband med
Kulturnatten där vi visat upp gamla inspelningar och visat hur Musikforum  har sett ut genom
åren.

Husmöten

Föreningen har försökt att delta på de husmöten som anordnas för att synka verksamheterna i
Lokstallarna. Eftersom dessa ligger under arbetstid har vi endast kunnat delta på knappt hälften. Vi
har fått bristfälliga anteckningar efter övriga möten. I december deltog några representanter ur
styrelsen i ett möte med kommunen, Teatersmedjan och Sandelius där det fastställdes att
husmötet hädanefter ska schemaläggas till eftermiddagstider.

Mål och uppföljning
Föreningen har nått ytterst få av målen som sattes upp av årsmötet 2020. Rådande pandemi är
den enda orsaken till detta.

Ur verksamhetsplanen
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“De arrangemang vi planerar är:

Rosenfesten, Likstallarna, Rockskola, Östersjöfestivalen, Dödsfesten, Bager Street, Burlesque,

Valborg, Kulturnatten, Kernel Panic, Rockkväll på &vin.”

Vi har inte anordnat något av dessa.

Ur verksamhetsplanen

“Vi ska fortsätta utrusta de replokaler som saknar PA. Under mars månad kommer vi hyra container så att

alla som hyr replokal kan städa ur sina ytor.”

Vi har nu PA i alla replokaler och vi städade ut under mars 2020

Motion från medlemmar: studioverksamhet på plan 2

Ur motionen:

“...att Musikforum upplåter Rummet för studioverksamhet samt tillsätter en särskild grupp som ansvarar

för att sköta den.”

Föreningen inledde ett samarbete med en studentgrupp från BTH. Totalt blev det 5 grupper som
nyttjade lokalen. Efter bristande kommunikation föll grupperna ifrån och lokalen stod tom under
lång tid. I februari avslutade styrelsen samarbetet och lokalen tömdes.
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Ekonomisk berättelse 2020
2020 var ett sparsamt år. Föreningen har fått minskade utgifter på evenemangssidan och
därmed minskade intäkter i form av bidrag och stöd. Detta blir varken nettovinst eller -förlust
eftersom de båda tar ut varandra.

En märkbar utgift som styrelsen arbetat för att bli av med är varuautomaten som under året visat
sig vara en större utgift än vad den ger intäkter. Vi har kontakt med leverantören för att försöka
avsluta kontraktet i förtid.

Intäkter

Rörelsens intäkter 252 656 kr

Nettoomsättning 29 727 kr

3004 Försäljning varor inom Sverige, momsfri 19 807 kr

3014 Försäljning tjänster inom Sverige, momsfri 9 320 rk

3610 Försäljning av material 0 kr

3612 Försäljning av skrot 600 kr

3740 Öres- och kronutjämning 0

Övriga rörelseintäkter 222 929 kr

3911 Hyresintäkter 160 170 kr

3930 Påminnelseavgifter 60 kr

3985 Erhållna statliga bidrag 11 050 kr

3987 Erhållna kommunala bidrag 40 000 kr

3993 Erhållna donationer och gåvor 11 649 kr

Utgifter

Rörelsens kostnader 172 638,28

Varukostnader 22 774,15

4000 Inköp av varor från Sverige 13 150,15
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4010 Inköp material och varor 3 624

4600 Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto) 6 000

Lokalkostnader 140 886

5010 Lokalhyra 87 279

5061 Städning 5 132

5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar 35 971

5211 Korttidshyra av maskiner och andra tekniska anläggningar 2 941

5410 Förbrukningsinventarier 8 341

5460 Förbrukningsmaterial 158

5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och
datorer m.m.

1 064

Försäljningskostnader 2 358,63

6040 Kontokortsavgifter 952,96

6055 Franchisekostnader o.dyl. 633,12

6070 Representation 772,55

Administrationskostnader 6 619,5

6230 Datakommunikation 1 655

6570 Bankkostnader 2 082,5

6590 Övriga externa tjänster 2 822

6990 Övriga externa kostnader 60

Beräknat resultat
80 034 kr.

Fullständig bokföring, se separat balans- och resultatrapport.
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Verksamhetsplan 2021
På grund av rådande omständigheter under pandemin kommer föreningens fokus i första hand
att ligga på våra lokaler och medlemmar. Vi vill se till att alla rep-platser är fyllda med aktiva
musiker och att kärnverksamheten fungerar.

Vi vill etablera samarbeten med musikskolan i kommunen och Kontaktnätet. Vi har redan i
nuläget inlett kontakt med dessa aktörer: I samarbete med Kontaktnätet har vi fått bidrag till att
genomföra en livestream med en etablerad artist under maj eller juni månad 2021. I kontakt
med Musikskolan hoppas vi kan generera ett långsiktigt samarbete för att få in fler yngre
medlemmar i föreningen. Vi vill även fortsätta samarbetet med Ljudungarna gällande
livestreams och bokning av teknik.

Föreningen planerar att genomföra Likstallarna, förutsatt att restriktionerna kring publikantal har
lättat, samt att riskbedömning håller.

Budget 2021

Intäkter

Post Intäkt

Replokalshyra 170 000 kr

Kulturbidrag 40 000 kr

Försäljning 20 000 kr

Evenemang 20 000 kr

Medlemsavgifter 10 000 kr

Pant 1 000 kr

SUMMA 261 000 kr

Kostnader

Post Utgift

Hyra + städ 95 000 kr

Maskinhyra 48 000 kr

Varuinköp 16 000 kr

Förbrukningsinventarier 10 000 kr

Administrationskostnader 7 000 kr

Försäljningskostnader 2 500 kr

SUMMA 178 500 kr

Resultat 2021: 82 500 kr
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