Protokoll
Fört vid årsmöte
Med Smålands Spelmansförbund
Lördagen den 31 mars 2007 kl.15.00
På glasbruket i Målerås

Mötets öppnande
Dagordning
Ordförande för
årsmötet
Sekreterare för
årsmötet
Protokollsjusterare
Utlysning av
årsmötet
Verksamhetsberätt
else
Ekonomisk rapport

Revisorernas
berättelse
Ansvarsfrihet
Kostnadsersättning
Medlemsavgift

§1
Ordföranden Sune Johansson förklarade mötet öppnat.
§2
Dagordningen fastställdes utan ändringar.
§3
Till ordförande att leda förhandlingarna under
årsmötet valdes Sune Johansson.
§4
Till sekreterare för årsmötet valdes Lena Billberg.
§5
Till Protokollsjusterare och tillika rösträknare valdes
Viola Ek och Roland Hansson.
§6
Årsmötets utlysning i behörig ordning godkändes.
§7
Verksamhetsberättelsen godkändes med tillägg under
punkt 7 Hjortsbergalägret: Marika Bjärnborg och
Matilda Strid-Bomander delade på en ledartjänst.
§8
Kassören Viola Ek redovisade balansrapporten och
budget och utfall av resultatet för 2006. Det var
budgeterat med ca 31000 kr i förlust men det blev
drygt 6000 kr. Detta beror till största delen på större
bidrag för läger, högre försäljning av noter mm och en
planerad skärmutställning som inte genomfördes.
§9
Revisorernas rapport lästes upp.
§ 10
Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 11
Kostnadsersättning för ordinarie ledamöter fastställdes
att uppgå till 600 kr för 2007 års verksamhet.
§ 12
Medlemsavgift för 2008 fastställdes att bli oförändrad
gentemot 2007 års avgifter: 110 kr >65 år, 160 kr 18 –
65 år, 50 kr under 18 år, 50 kr familjemedlem.
§ 13

Verksamhetsplan
2007
60-årsjubileum

Budget för 2007
1. Val av
sekreterare
2. Val av kassör
3. Val av vice
sekreterare
1. Val av
styrelsesuppl.
2. Val av redaktör
3. Val av
hemsidesansvarig
4. Val av revisorer
5. Val av
revisorssuppl.
6. Val av
låtkommitté
7. Val av
valberedning
Ändring av
stadgarna

Stiftelsen

Strömbergsstaty

Verksamhetsplanen för 2007 redovisades och
fastställdes med tillägg på punkt 7: Utse 2 st till Ung
spelman, för att delta i Korrölägret.
Forts § 13
Tips för firande av 60-årsjubileum: Varje lag har något
arrangemang på sin hemort under året och så avslutas
det med gemensamt firande.
§ 14
Budget för 2007 redovisades och fastställdes.
§ 15
Till sekreterare för förbundet valdes Håkan Alm för ett
år, fyllnadsval.
Till kassör för förbundet valdes Viola Ek för två år,
omval.
Till vice sekreterare för förbundet valdes Mats Winroth
för två år, omval.
§ 16
Till styrelsesuppleanter valdes Sigfrid Lindén
Johansson och Lena Billberg för ett år, omval.
Till Redaktör för förbundets tidning valdes Stephan Elg
för ett år, omval.
Till hemsidesansvarig valdes Jan Erik Ekman för ett år,
omval.
Till revisorer valdes Nils Wiberg och Jan Sannas för ett
år, omval.
Till revisorssuppleant valdes Yvonne Lundell för ett år,
omval.
Till låtkommitté valdes Lennart Carlsson, Magnus
Gustafsson och Svante Schöblom för ett år, omval.
Till valberedning valdes Bruno Bjärnborg,
sammankallande och omval, Gunnar Nygren, nyval och
Kristina Berneholm, omval, samtliga valdes för ett år.
§ 17
Stadgarna har delvis skrivits om för att passa den
verksamhet som drivs idag och texten har även
moderniserats. Ändringarna fastställdes av ett enigt
årsmöte.
Rapporter
§ 18
Eva Blomqvist Bjärnborg läste upp
verksamhetsberättelsen för Ung Spelman. På bank och
pg finns 65.271 kr. Det finns 1942:50 kr att dela ut
varav 1000 kr lämnats i bidrag av Nybrobygdens
spelmän.
Motioner
§ 19
Det är Strömbergsår i år, 2007, det är 60 år sedan han
dog. Det finns förslag på att låta tillverka en staty av
August Strömberg för att ställa i Jät. För detta behövs
pengar. Årsmötet ställer sig bakom förslaget.

Tält

Årsmötet avslutas

Beslutade delta i Korrö vid festivalen med försäljning
av noter mm. Tältet som köptes in var inte bra,
beslutade därför att hyra ett till festivalen i år.
§ 20
Ordförande Sune Johansson förklarade mötet avslutat
och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Lena Billberg

Viola Ek

Roland Hansson

