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Protokoll från årsmöte, Smålands 
Spelmansförbund,  

lördagen den 5 mars 2011, kl 16:00, 
Hembygdsgården i Tranås. 

      

  1§ Årsmötet öppnades av ordförande. 

  2§ Dagordning fastställdes för årsmötet. 

  3§ Sune Johannsson valdes till ordförande att leda förhandlingarna. 

  4§ Marianne Busk valdes till mötessekreterare. 

  5§ Håkan Alm  och Isa Sjölin-Alm valdes till protokollsjusterare, tillika rösträknare. 

  6§ Årsmötets utlysning i behörig ordning godkändes. 

  7§ Verksamhetsberättelsen för år 2010 redovisades. 

  8§ Ekonomisk rapport redovisades av ordföranden, kassören var frånvarande pga sjukdom. 

  9§ Revisorernas berättelse redovisades. 

10§ Mötet beslutade om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 

11§ Kostnadsersättning för styrelsen fastställdes, oförändrad summa om 600 kronor per år 

och styrelseledamot. 

12§ Mötet beslutade att medlemsavgift för 2011 ska vara den samma som 2010. 

13§ Verksamhetsplan för 2011 redovisades och fastställdes.  

14§ Budget för 2011 redovisades och fastställdes. 

 

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

 

15.1    Kassör för förbundet, Viola Ek, omval 

15.2    Vice sekreterare, Marianne Busk, omval     

 

16§ Val av styrelsesuppleanter och funktionärer varje år: 

 

16.1    Styrelsesuppleanter; två funktionärer.  

      Sigfrid Lindén Johansson och Kerstin Ljungryd, omval 

16.2    Redaktör för förbundets tidning.   

           Viola Ek, nyval 

16.3    Hemsidesansvarig.  

           Jan Erik Ekman, omval 

16.4    Revisorer; två funktionärer.   

           Nils Wiberg och Jan Sannas, omval 

16.5    Revisorssuppleant.   

           Yvonne Lundell, omval 

16.6    Låtkommitté; fyra funktionärer. 

           Magnus Gustafsson, Svante Schöblom, Eva Blomqvist-Bjärnborg, 

           Lars Svensson, omval 

16.7    Försäkringsansvarig 

           Viola Ek, omval 

16.8    Valberedning; tre funktionärer väljs för ett år, 

                                                varav en utses till sammankallande: Inga förslag fanns. 
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17§ Inspelning av låtar ur Klemmings häften. 

 Intresserade spelmän har anmält sig och givit förslag på låtar. 

Inspelningarna kommer att göras i Växjö med Lennart Carlsson som inspelningsledare 

och med Lars Svensson som biträdande inspelningsledare.  

18§ Inga rapporter hade inkommit.  

19§ Inga motioner hade inkommit.  

20§ Övriga frågor – Magnus Lundberg väckte frågan om en digital ”Spelfot”. Frågan har 

diskuterats med Folkdansringen som idag betalar ¾ av kostnaden för ”Spelfot” och man 

kom fram till att papperstidningen ska finnas kvar eftersom det finns medlemmar som 

inte har tillgång till dator. 

21§ Årsmötet avslutas. 

 

 

 

Sune Johansson, ordf   Marianne Busk, sekr 

 

 

 

 

Håkan Alm, justerare   Isa Sjölin-Alm, justerare 


