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Protokol l  

Fört vid digitalt årsmöte 

med Smålands Spelmansförbund, 

söndag 28 mars 2021 kl 12:00 – 13:17  

 

Närvarande: 

Heléne Ingvarsdotter, ordförande 

Håkan Alm, sekreterare 

Gusten Brodin, kassör 

Jennie Krook, ny kassör 

Britt-Mari Arvidsson, vice sekreterare 

Isa Sjölin-Alm, suppleant 

Magnus Lundberg, suppleant 

Johanna Stensström, suppleant 

Jeanett Rousu, redaktör Spelfot 

Sune Johansson, valberedning 

Irene Lindström, valberedning 

 

 

N 

  1.   Årsmötet öppnas av ordförande. 

  2.   Dagordning fastställes för årsmötet. 

  3.   Till ordförande att leda förhandlingarna valdes Heléne Ingvarsdotter 

  4.   Till sekreterare för årsmötet valdes Håkan Alm 

  5.   Till protokollsjusterare, tillika rösträknare valdes Isa Sjölin Alm och Magnus Lundberg 

  6.   Årsmötets behöriga utlysande godkändes. 

  7.   Verksamhetsberättelsen redovisades av sekreteraren. Inga kommentarer. 

  8.   Ekonomisk rapport för 2020 redovisades av kassören. Resultatet blev drygt 15000 kr och       

överskottet kan förklaras med att inga ungdomskurser kostat pengar detta år. Det 

påpekades att vi har onödigt stort lager. Kassören och ordförande ser över detta och 

kommer med en rapport om lämpliga åtgärder. 

  9.   Revisorernas berättelse redovisades och lades till handlingarna. 

10.   Ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret beviljades. 

11.   Kostnadsersättningen för styrelsen fastställs till samma som tidigare år. 

12.   Medlemsavgift för följande verksamhetsår fastställs till oförändrad. Beslutades dock att 

styrelsen tar upp frågan om en eventuell höjning i framtiden. 

13.   Verksamhetsplanen redovisades och fastställdes. 

14.   Budgeten redovisades och fastställdes 

 

15.   Val av styrelse för Smålands Spelmansförbund under två år: 

 

15.1   Till vice ordförande omvaldes Marianne Busk.  

  

15.2   Till vice sekreterare omvaldes Britt Mari Arvidsson. 

  

15.3    Till kassör nyvaldes Jennie Krook. 

  

16.          Val av styrelsesuppleanter och funktionärer som väljs för ett år: 

 

16.1    Som styrelsesuppleanter omvaldes Isa Sjölin-Alm, Magnus Lundberg och Johanna 

Stenström. Gusten Brodin som lämnat kassörsjobbet nyvaldes med ansvar för barn- och 

ungdomsverksamheten. 

  

16.2  Som redaktör för förbundets tidning omvaldes Jeanett Rousu.  
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16.3    Som hemsidesansvarig omvaldes Jan-Erik Ekman.  

 

16.4    So revisorer omvaldes Nils Wiberg och Jan Sannas.   

  

16.5    Som revisorssuppleant omvaldes Yvonne Lundell.  

 

16.6    Till att ingå i låtkommittén omvaldes Magnus Gustafsson, Magnus Lundberg och 

Lars Svensson.   

 

16.7    Som försäkringsansvarig omvaldes Britt-Mari Arvidsson men med tanken att nya 

kassören skall ta över så fort hon blir lite varm i kläderna. 

  

16.8    Till att ingå i valberedningen omvaldes Sune Johansson. Irene Lindström tackade 

för sig efter lång tjänst på olika positioner inom förbundet. Styrelsen gav sig själv i 

uppdrag att till nästa möte fundera över ytterligare en eller helst två valberedare.                                   

 

17.           Inga rapporter fanns att redovisa.   

18.          Inga motioner var inlämnade. 

19.          Övriga frågor:  

- Gusten och Jennie har varit närvarande på ett Webbinarium som SSR hållit. Rapport 

kommer på nästa styrelsemöte. 

- Diskuterade Spelfot och möjligheten att på olika sätt stötta redaktören. Jeanette lovade att 

skicka ut minnesanteckningar från ett tidigare möte och dessa kom till oss alla i anslutning 

till mötets avslutande. Alla bör läsa och så tar vi upp detta på nästa styrelsemöte.  

   

     

20. Ordförande tackade deltagarna för det väl genomförda digitala årsmötet och avslutade det.  

 

 

 

 

Heléne Ingvarsdotter        Håkan Alm      Britt Mari Arvidsson    Gusten Brodin   Isa Sjölin- Alm 

 

 

 

Magnus Lundberg       Johanna Stenström                 

 

  


