
Protokoll 
 
Årsmöte i Dalmålsakademin den 15 maj 2016 kl. 14.00 
 
Bystugan i Västbjörka, Rättvik 
 
Årsmötet inleddes med musik av riksspelmännen Maria Lärka Lundback och Jon Lundback, båda från 
Västbjörka. Vi fick njuta av bl a Älvdalens brudmarsch och Visa från Utanmyra. Därefter gjorde Bengt 
Norberg en presentation av hembyn Västbjörka på sitt mål, som talas i Västbygge fjärding i Rättviks 
socken: ”Väst-Bôrtjâ, bin vånn”. 
En ny utgåva av ordboken över rättviksmålet, med dess varianter, fanns på plats i lokalen. 
 
Närvarande: 
Nâll Lasse Andersson, styrelsen (ordförande), Nås hembygdsförening 
Bengt Norberg, styrelsen, Rättviks hembygdsförening 
Eva Olander, styrelsen, Orsa-Skattunge hembygdsförening 
Spiris Kerstin Eriksdotter, styrelsen, Orsa-Skattunge hembygdsförening 
Knapp Barbro Hedström Gunnarsson, styrelsen, Boda hembygdsförening 
Sylvia Måsan, styrelsen (ersättare), Sollerö hembygdsförening 
Mats Elfqvist, styrelsen (ersättare), Älvdalen, Ulum Dalska 
Anki Elings Blomberg, styrelsen (ersättare), Ore hembygdsförening 
Lennart Wärn, Venjan 
Sune Lärka, Venjan (sune.larka@hotmail.se) 
Bogg Majvor Jonsson, Vika, Mora 
Bogg Anette Axelsson, Vika, Mora (bogg.anette.axelsson@gmail.com) 
Bogg Johanna Axelsson, Vika, Mora 
Karin Wennberg, Venjan 
Lisskulla Werkmäster, Dalarnas museum (lisskulla.werkmaster@dalarnasmuseum.se) 
Sigurd Mårsén, Skattungbyn, Orsa 
Einar Skött, Rättvik 
Josef Erdem, Borlänge 
 
 
 
 
1. Årsmötets öppnande 
Ordförande Nâll Lasse öppnade mötet. 
 
2. Dagordningens fastställande. 
Dagordningen fastställdes. 
 
3. Upprättande av röstlängd. 
Deltagarlista för röstlängd skickades runt. 
 
4. Val av årsmötespresidium. 
a) Till ordförande för mötet valdes Nâll Lasse Andersson. 
b) Till mötessekreterare valdes Eva Olander. 
c) Till protokolljusterare valdes Sigurd Mårsén och Spiris Kerstin Eriksdotter. 
 
5. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
Mötet konstaterade att årsmötet utlysts enligt stadgarna. 
 
6. Föregående årsmötesprotokoll har bifogats kallelsen. Det godkändes och lades till 
handlingarna. 
 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015 
Verksamhetsberättelsen har bifogats kallelsen och lästes upp av ordförande och lades med 
godkännande till handlingarna. 
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8. Revisorernas berättelse för år 2015 
Revisorernas berättelse har bifogats kallelsen och lästes upp av Sigurd Mårsén och godkändes av 
mötet. 
 
9. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning samt förfogande av tillgängliga 
vinstmedel. 
Den ekonomiska redovisningen har bifogats kallelsen. Kassören förklarade underskottet på 2403 kr 
med satsningen på deltagandet i konferensen i Köpenhamn och inköp av viss utrustning (bl a en 
lamineringsapparat). 
Den ekonomiska redovisningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Beslut: Att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
11. Beslut om medlemsavgift för år 2016. 
Beslut: Att medlemsavgiften fortsatt ska vara 400 kr för medlemsförening och 150 kr för enskild 
medlem. 
 
12. Val 
a) Till ordförande valdes Nâll Lasse Andersson omval (2 år) 
 
b) Till ordinarie styrelseledamöter valdes 

Eva Olander, Orsa, kvarstående (1 år kvar) 
Bengt Norberg, Rättvik, kvarstående (1 år kvar) 
Majt Arkeberg, Våmhus, kvarstående (1 år kvar) 
Petra Aho, Älvdalen, kvarstående (1 år kvar) 
Barbro Hedström Gunnarsson, Boda, omval (2 år) 
Spiris Kerstin Eriksdotter, Orsa, omval (2 år) 
 

c) Till ersättare valdes 
Anki Elings Blomberg, Ore, kvarstående (1 år kvar) 
Hjortpers Jenny Hedberg, Floda, kvarstående (1 år kvar) 
Mats Elfqvist, Älvdalen, omval (2 år) 
Sylvia Måsan, Sollerön, omval (2 år) 
Bogg Anette Axelsson, Mora, nyval (1 år )(ersätter Billy Ragård, som avgår av hälsoskäl) 
 

d) Till revisorer valdes 
Sigurd Mårsén och Svante Modin. 

 
e) Till revisorsersättare valdes 

Einar Skött. 
 

f) Valberedning kunde ej utses. 
Frågan hänskjuts även denna gång till styrelsen. Vi fortsätter som hittills och vädjar till alla att hjälpa 
till att finna nya styrelsemedlemmar! 

 
13. Verksamhetsplan 
Den tidigare verksamhetsplanen lästes upp av ordförande. Den är inte reviderad sedan 2014. 
Beslut: Årsmötet uppdrar åt styrelsen att uppdatera verksamhetsplanen. 
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14. Motioner. 
En motion från Mats Elfqvist har inkommit: 
 
Motion till årsmötet. 
Jag anser att vi nu måste göra allt för att rädda våra dalmål. Tiden går och "klockan närmar sig 12". 
Vi måste göra allt för att synas. Propagera i alla media, som press, radio och TV. Affischera på Dalmålsområdets officiella tavlor 
eller dylikt. "Väcka" våra medlemsföreningar och medlemmar. 
Våra officiella minoritetsspråk jobbar trots all hjälp, även ideellt för att rädda och vidmakthålla tungomålen.  
Mats Elfquist 
 
Efter diskussion beslöts att motionen ska tas upp i styrelsens arbete. 
 
 
15. Avslutning. 
Mötet avslutades 
och övergick till kaffepaus med lokal mat: ”Tutulâr, mâ smår å ust ti”. (Tunnbröd från Gudmunds 
tunnbrödsbageri samt smör och ost från fäbodbrukare Tin Gumuns.) 
 
Tack till Rättviks Hembygdsförening och till dem som ordnat med denna underbara förtäring! 
 
Sigurd framförde en hälsning från Lars Steensland, som skulle ha velat vara med idag. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
Eva Olander 
 
 
 
Protokolljusterare: 

Sigurd Mårsén   Spiris Kerstin Eriksdotter 
 
 
 
 
 
Ordförande Nâll Lasse Andersson 
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