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1. Mötets öppnande 

2. Mötet fastställdes ha utlysts i behörig tid. 

3. Föredragningslistan godkändes med att § 20 togs bort. Styrelsen har beslutat att dra 

tillbaks stadgeändringsförslaget. 

4. Pia Shekhter valdes som ordförande för mötet. 

5. Kerstin Carpvik valdes som sekreterare för mötet. 

6. Till justeringspersoner valdes Boel Enbågen och Astrid Evasdotter. 

7. Föregående årsmötesprotokoll lades till handlingarna. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse kommer att finnas i en reviderad utgåva efter införda 

rättningar. 

9. Kassörens rapport lästes upp av Christina Wengström. 

10. Revisorernas berättelse lästes upp av Ann Malm. 

11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 

12. Val av styrelseordförande: nuvarande ordföranden Pia Shekhter sitter kvar ett år till. 

13. Val av övriga fem styrelseledamöter samt 2 ersättare: Kerstin Carpvik, Margareta 

Odenman och Christina Wengström är redan valda för nästa år. Anna Kyhlberg 

Boström (omval), Lena Nettelbladt (nyval), Birgitta Sparre (omval), Mattias Åström 

(nyval) valdes.  

14. Val av två revisorer och en suppleant: Ann Malm och Karin Nordgren, ordinarie, samt 

Harriet Aagaard, suppleant. 

15. Val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande: Birgitta Eriksson, 

Ingela Sundström-Öberg och Karin Savatovic valdes. Sammankallande? 

16. Fastställande av medlemsavgiften: SEK 400 (institutioner) respektive 250 (enskilda), 

veteraner, studerande och arbetslösa SEK 125. Det vill säga ingen höjning av 

medlemsavgiften detta år. 

17. Musikbiblioteksnytt: Lena Nettelbladt och Kerstin Carpvik kommer fortsättningsvis 

ansvara för tidskriften. Alla artiklar, inlägg och förslag på ämnen mottas tacksamt. 

18. Resebidrag till årets IAML-konferens: Anneka Lewis och Stefan Wistrand erhöll 

resebidrag om SEK 7500 vardera. 

19. Övriga ärenden: Birgitta Sparre berättade om outreachprojekten inom IAML. Innan 

man gallrar i noter/böcker/cd kontakta Birgitta, det kan finnas något bibliotek som är i 

behov av just det. Just nu är det vietnamesiska musikinstitutioner som får hjälp genom 

IAML: s outreachprojekt.                                                                                         

Kommande verksamhet: Studiehelg på Ingesund 12-13/6. Vår engelska 

systerförenings årliga ”Annual study weekend” har gett Pia och övriga i styrelsen 

inspiration att genomföra kursen. Birgitta presenterade kursen och arrangemangen.   

Vidare har styrelsen beställt kursen ”Virtuoso skills for music enquiries”, den kommer 

att äga rum 24/10 i Göteborg.                                                                                   

Växjö universitet planerar en högskolekurs i musikbiblioteksarbete och SMBF har 

inbjudits till samarbete. 

2 medlemmar avgår ur styrelsen och avtackades: Anders Cato, styrelseledamot sedan?, 

och Astrid Evasdotter, styrelseledamot sedan? samt redaktör för Musikbiblioteksnytt 



och ansvarig för bloggen. Titti Källman, webbredaktör, slutar och avtackades även 

hon.  

20. Mötet förklarades avslutat. 

 

Vid protokollet: Kerstin Carpvik 


