Förslag till

Protokoll
från årsmötet
med Smålands Spelmansförbund,
lördagen den 20 mars 2010, kl 18:00
i Växjö.
Närvarande
Sune Johansson, Viola Ek, Heléne Ingvarsdotter, Sigfrid Lindén Johansson, Stephan Elg
samt ytterligare 16 medlemmar.
§1.

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet

§2.

Dagordning fastställes för årsmötet

§3.

Sune Johansson valdes till ordförande för mötet

§4.

Till sekreterare för årsmötet valdes Håkan Alm

§5.

Till att justera dagens protokoll valdes Kurt Bergström och Lovisa Bengtsson

§6.

Årsmötets utlysning i behörig ordning godkänns

§7.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom. Konstaterades att det heter Bygdeton i punkt 4.
Samt Kerstin Ljungryd-Augilar heter så och inget annat. Ändras på sid 2

§8.

Viola Ek redovisade resultatrapporten samt balansräkningen på ett som vanligt
föredömligt sätt. Årets resultat hamnade på -21.759,67 vilket är något sämre än budget.
Förklaringen är ett större underskott för Hjortsbergalägret då bidragen minskat med drygt
15.000 kr. En diskussion togs upp om olika möjlighetr att få bidrag till lägret. Hel éne tog
tacksamt med sig detta inför nästa år

§9.

Revisorernas berättelse redovisades och ansvarsfrihet föreslogs

§10.

Mötet beviljade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

§11.

Kostnadsersättning för styrelse beslutades förbli oförändrad 600 kr

§12.

Medlemsavgiften för följande verksamhetsår 2011 beslutades förbli oförändrad.

§13.

Verksamhetsplanen redovisades och fastställdes.

§14.

Budget redovisades och diskuterades Framkom synpunkt att vi kanske skulle förhandla
med Hjorsbergagården om sänkt avgift per deltagare med t ex 50 kr. Även att undersöka
möjligheten att få pengar från olika stiftelser. Därefter godkändes budgeten.

§15.

Val av styrelse för Smålands Spelmansförbund:
15.1 Till ordförande under två år omvaldes Sune Johansson.
15.2 Till vice ordförande under två år omvaldes Heléne Ingvarsdotter
15.3 Till sekreterare under två år omvaldes Håkan Alm
15.4 Till vice sekreterare under ett år omvaldes Marianne Busk
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§16.

Val av styrelsesuppleanter och funktionärer varje år:
16.1 Till styrelsesuppleanter omvaldes Sigfrid Lindén Johansson samt Kerstin
Ljungryd Aguilar
16.2 Till ledamöter i redaktionskommittén för förbundets tidning valdes Stephan Elg
och Viola Ek
16.3 Till hemsidesansvarig omvaldes Jan-Erik Ekman
16.4 Till revisorer omvaldes Nils Viberg och Jan Sannas
16.5 Till revisorssuppleant valdes Yvonne Lundell
16.6 Till att ingå i låtkommittén valdes att ingå Magnus Gustafsson, Svante Schöblom,
Eva Blomqvist samt Lars Svensson
16.7 Till att vara försäkringsansvarig omvaldes Viola Ek
16.8 Valberedning. Styrelsen fick i uppdrag att under året försöka hitta kandidater

§17

Zornmärkesjubileum i Stockholm 2010. Sune och Heléne informerade om jubileet och vår
tanke att skicka en ungdomsgrupp från Hjortsbergalägret. Vi (SSF) har avsatt 10.000 kr till
detta.

§18

Mästerskap i sydöstsvensk folkmusik. Diskuterade detta och mötet skickade med våra
deltagare en del idéer. Viola, Håkan och Isa deltager i det möte som kommer att hållas under
SSR:s årsmöte

§19

Rapporter. Viola rapporterade om arbetet med att scanna in bruna pärmen och lägga ut noterna
på hemsidan. Mötet positiva till förslaget.

§20

Motioner. Inga motioner fanns att behandla.

§21

Övriga frågor.Stephan Elg uppmärksammades för sina 30 år som redaktör och ansvarig för
noter osv. Mötet beslutade att utse Stephan till hedersmedlem i förbundet.

§22

Avslutning. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Håkan Alm, sekr

Lovisa Bengtsson, justerare
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Sune Johansson, ordf

Kurt Bergström, justerare
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