Protokoll fört vid Ájtte Musei Vänners årsmöte tisdagen den 3 februari 2015. Plats: Ájtte,
Svenskt fjäll och samemuseum, Jokkmokk.
§ 1 Vänföreningens ordförande Dag Nilsson hälsar alla deltagare varmt välkomna och
förklarar årsmötet öppnat.
Under året bortgångna medlemmar hedras med en tyst minut och ett tänt ljus.
När klubban fallit visar Henrik Blind, styrelsens webansvarige, föreningens hemsida
och kommenterar kortfattat.
§ 2

Till mötesordförande väljs Dag Nilsson. Museichefen KjellÅke Aronsson väljs samtidigt
till ordförande för pkt. 10 på dagordningen: Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 3

Till mötessekr. väljs Birgit Sandahl.

§ 4

Till att jämte ordf. justera årsmötets protokoll väljs Henrik Blind och Nannie Fredrikson.

§ 5

Deltagarna förklarar årsmötet stadgeenligt utlyst.

§ 6

Förelagd dagordning fastställs. (Bilaga 1:2)

§ 7

Ordf. föredrar Verksamhetsberättelse 2014, som läggs till handlingarna. (Bilaga 1: 34)

§ 8

Kassören föredrar Årsredovisning 2014, som läggs till handlingarna. /Bilaga 1: 56)

§ 9

I revisors frånvaro föredrar ordf. Revisionsberättelsen, som läggs till handlingarna.
(Bilaga 1: 9)

§ 10

Årsmötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Under denna punkt förs klubban av KjellÅke Aronsson.

§ 11

Styrelsens förslag till årsmötet:
styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2016: 180 kronor/år samt 300 kronor/år
för sammanboende , barn under 16 år gratis. Ständiga medlemmar 3.000 kronor som
engångsavgift
styrelsen föreslår kostnadsersättningar till ordförande med 3.000 kronor/år och 1000
kronor vardera/ år till sekr. och kassör fr.o.m. 2015
styrelsen föreslår slutligen följande stadgeändringar: tillägg görs som reglerar heders
medlemskap samt utbyte av ordet ”ordinarie” (möte) mot ”årsmöte” i nu gällande § 9.
(Bilaga 1:8)
Årsmötet beslutar bifalla samtliga förslag från styrelsen.

§ 12

Till ordförande väljs Dag Nilsson (omval). Mandattid: 2015.

§ 13 Till styrelseledamöter väljs

Birgit Sandahl (omval)
Lars Bergqvist (omval)
Karin Tuolja (nyval)
Åsa Lindstrand (nyval)

Mandattid 2015 – 2016
Mandattid 2015  2016
Mandattid 2015 – 2016
Mandattid 2015

§ 14 Till ersättare i styrelsen väljs Torbjörn Arnold (nyval) Mandattid 2015
Eva Gunnare (nyval)
Mandattid 2015
Marcus Sjaggo (nyval) Mandattid 2015
I styrelsen ingår sedan tidigare Henrik Blind och GunBritt Hulkkonen.
§ 15 Till valberedning, mandattid 2015, väljs Birgitta Kuoljok, sammankallande (omval)
och Ninni Lindberg (nyval).
Till ersättare, mandattid 2015, väljs Seth Högling (nyval).
§ 16 Till revisor, mandattid 2015, väljs MarieLouise Löfgren (nyval).
Till revisorsersättare, mandattid 2015, väljs Viola Engström (nyval).
§ 17

Som Ájttes representant i styrelsen anmäls Elisabeth Pirak Kuoljok.

§ 18 Museichefen KjellÅke Aronsson informerar om Ájttes verksamhet under 2014 och framåt.
Under 2014 invigdes den nya informationsstrukturen för världsarvet Laponia, ett flerårigt
projekt, som kostat många miljoner och är den största satsningen sedan starten av Ájtte
år 1989. Museichefen nämner särskilda satsningar på barn och berättar om ”En isande
vandring”  en upplevelse av vinterns kyla. I planer inför framtiden ingår bl.a. en
satsning på gemensam och samordnad världsarvsinformation och information från den nya
Laponiaförvaltningen.  Ájtte deltar i ett nytt stort fyraårigt internationellt forsknings
projekt om renskötsel och yttre påverkansfaktorer som gruvbrytning och klimatför
ändringar. I projektet deltar Kajsa Kuoljok från Jokkmokk. Hennes uppgift är att intervjua
renskötare i området.  Avslutningsvis framför museichefen ett stort tack till vänföreningen
för dess fina stöd och det goda samarbetet.
Vänföreningens ordf. tackar i sin tur museichefen och hans personal för all hjälp och
tillmötesgående.
§ 19 Under punkten ”Övriga frågor” informerar ordf. om vänföreningens arbete och insatser i
Fjällträdgården och vädjar om medlemmarnas väl behövda hjälp och stöd.
Under denna punkt uppkommer också fråga om giltighet under början av 2015 för
medlemskort daterat 2014. Kassören reder ut begreppen och ger lugnande svar.
§ 20 Ordf. presenterar årets stipendiat ApmutIvar Kuoljok och överlämnar check, blommor
och diplom med motiveringen: ”Med inspiration och gedigna kunskaper om naturens
mångfald har ApmutIvar Kuoljok med varm och hängiven röst låtit oss fascineras
av stämningsfulla jojkar sprungna ur den samiska traditionen. Han har i ord förmedlat
lyriska och självupplevda ögonblick i såväl dikt som prosa och varit drivande vid
tillkomsten av Ájtte, Svenskt fjäll och samemuseum. ApmutIvar Kuoljok tilldelas
Ájtte Musei Vänners stipendium 2015.”  Stipendiaten tilldelas även ett års gratis
medlemskap i vänföreningen.
Stipendiaten tackar för all hedersbevisning och framför en vacker jojk.
Årsmötesdeltagarna applåderar länge och varmt.

§ 21 Hedersbetygelser och tack:
Åsa Lindstrand har skrivit årets småskrift ”Meraga Juhán”. Småskriften har illustrerats
med fotografier tagna av Tor Lundberg Tuorda. Ordf. tackar för en mycket intressant
och vacker småskrift och överlämnar blommor och en gåva. Åsa Lindstrand framför sitt
tack.
Barbro Nordgren tackas i sin frånvaro med en bukett blommor för oslagbar förplägnad
under styrelsens sammanträden.
Monika Markström, avgående ersättare i styrelsen, och Mikael Pirak, avgående samman
kallande i valberedningen, avtackas av ordf. med blommor.
§ 22 Ordf. framför ett stort tack till samtliga deltagare och omnämner särskilt styrelsen och
valberedningen. Sekr. framför i sin tur styrelsens varma och stora tack till ordf. för
mycket väl utfört ordförandeskap under verksamhetsåret.
Ordförande förklarar årsmötet 2015 avslutat.
Jokkmokk den 4 februari 2015
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