
 

 

 
 

 

 

Verksamhetsberättelse  
&  

Årsmöteshandlingar  
 

Verksamhetsåret 2022 



 

Dagordning för årsmöte i Mjölby Ungdomsmusikkårs 
Supporterförening (MUMS), verksamhetsåret 2022. 
 

Tid: Tisdagen den 7 februari 2023, kl. 19:00. 
 
1. Årsmötets öppnande. 

2. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning. 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Val av ordförande för årsmötet. 

5. Val av sekreterare för årsmötet. 

6. Val av två protokolljusterare för årsmötet, att jämte mötes ordföranden, justera 

protokollet. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) per 2022-12-31. 

9. Revisorernas berättelse. 

10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. 

11.  Val till styrelse: 

a) Val av två (3) styrelseledamöter för en tid av två (2) år. 

b) Val av en (1) styrelsesuppleant för en tid av två (2) år. 

c) Val av styrelseordförande för en tid av ett (1) år. 

12.  Val av revisorer: 

a) Val av två (2) revisorer för en tid av ett (1) år. 

b) Val av en (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1) år. 

13.  Val av valberedning: 

Val av två (2) personer till valberedning för en tid av ett (1) år. 

14.  Fastställande av årsavgift/medlemsavgift för nästkommande år (2024). 

15. Motioner och förslag från medlemmar och styrelsen. 

16. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor. 

17.  Kommande verksamhet, övriga frågor, förslag och önskemål om verksamhet.  

18.  Avslutning 



Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022 
 

för Mjölby Ungdomsmusikkårs Supporterförening, MUMS. 

 

Årsmöte hölls 2022-02-08, i MUMK:s föreningslokal Lagmansgatan 35, Mjölby  

 

Styrelse och funktionärer, verksamhetsåret 2022: 

 

Ordförande:   Örjan Albrektsson 

Viceordförande:  Mikael Hansson 

Kassör:   Ann Haag 

Sekreterare:   Per Moberg  

Styrelseledamot:   Sofie Larsson. 

Suppleanter:   Arvid Johansson 

   Lena Rosenstam 

Revisorer:    Anneli Johansson  

Camilla Magnusson 

Revisorssuppleant:  Gunnel Heinebäck 

Valberedning: Jan-Olof Dahlström 

  Lena Engholm 

 

Medlemsantalet 2022-12-31 var 402 personer, en ökning med 80 personer sedan förra året. 

 

Styrelsemöten under verksamhetsåret: 21/2, 23/3, 5/4, 6/7, 24/8, 20/9, 12/10 och 22/11. 

Ett extra styrelsemöte hölls för planering av Hemvändardagen, 9/8. Totalt 9 möten. 

 

Aktiviteter och händelser under året: 

• Namnändring till Mjölby Ungdomsmusikkårs Supporterförening, MUMS. 

• Inköp av en beachflagga för att exponera MUMS vid aktiviteter. 

• En resa till Eksjö Tattoo anordnades i samarbete med Blåklintsbuss, med 50 deltagare. 

• Vid MUMK:s konsert ”Musik i Gästis” var vi aktiva och värvade nya medlemmar. 

• Vi bjöd MUMK på dryck vid deras medverkan i lördagsparad i Tranås. 

• Årets stora händelse var i oktober, då vi i anordnade, i samarbete med MUMK, en 

hemvändardag för tidigare musikanter och drillare, att delta tillsammans med dagens 

            ungdomsmusikkår. Dagen bestod av övning, konsert och party i Kvarnparken. 

• Liksom förra året anordnades ett ”Adventsquiz” med skänkta vinster som pris. 

• Vid MUMK:S julkonsert överlämnade vi 10.000 kr samt en väska att transportera noter i. 

 

Styrelsen har arbetat och verkat för att i enlighet med stadgarna, hjälpa och stödja Mjölby 

Ungdomsmusikkår, ekonomiskt, socialt och praktiskt. 

 

Beträffande MUMS ekonomi för 2022 hänvisar styrelsen till upprättat bokslut och revisorernas 

revisionsberättelse. 

 

Styrelsen överlämnar verksamhetsberättelsen till årsmötet och tackar för det förtroende som visats. 

 

Mjölby 2023-01-18 

 

 

Örjan Albrektsson Mikael Hansson Ann Haag  Per Moberg 

 

           

 Sofie Larsson             Lena Rosenstam                      Arvid Johansson  

 









Förslag från styrelsens till Mjölby Ungdomsmusikkårs 

Supporterförenings årsmöte 2023-02-07 

 

Medlemsavgifter för verksamhetsåret 2024 
 

Styrelsen i Mjölby Ungdomsmusikkårs Supporterförening föreslår årsmötet att medlemsavgiften för 

verksamhetsåret 2024 blir oförändrad d v s. 

 

Enskild person/Familj  

Avgift för enskild person/familje-medlemskap: 
• Vuxen -  100 kr/år 
• Ungdom – 50 kr/år 
• Familj – 250 kr/år 

 

Företag/Organisation  

Avgift för företags/organisations-medlemskapets tre nivåer: 
• Guldnoten -  1500 kr/år 
• Silvernoten – 1000 kr/år 
• Bronsnoten – 500 kr/år 

 

 

 

För styrelsen i Mjölby Ungdomsmusikkårs Supporterförening 

Mjölby 2023-01-17 

 

 

Örjan Albrektsson   Per Moberg 
Ordförande    Sekreterare 

 


