Protokoll
från årsmöte
med Smålands Spelmansförbund,
lördagen den 8 mars 2014, kl 17:00
i Grimslöv.

Närvarande
Sune Johansson, Heléne Ingvarsdotter, Marianne Busk, Britt-Marie Arvidsson samt Håkan
Alm och 28 övriga medlemmar
§1.
§3.
§4.
§5.

§9.
§10.
§11.
§12.
§13.
§14.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna samt öppnade mötet.
Sune Johansson valdes till ordförande för mötet.
Håkan Alm valdes till sekreterare för mötet.
Till protokollsjusterare, tillika rösträknare valdes Kurt Bergström samt Eva BlomquistBjärnborg.
Årsmötets utlysning i behörig ordning godkändes.
Verksamhetsberättelse gicks igenom av Sune Johansson. Ett tillägg gjordes i §6
Hjortsbergalägret; Även Marika Bjärnborg var lärare.
I kassörens frånvaro hjälptes ordförande och revisor åt att redovisa den ekonomiska
rapporten för 2013. Ett litet minusresultat beroende på Hjortsbergalägret kan noteras och
förbundet har ca 15,000 kr i Tillgångar. Därav är 120,000 kr pengar och resten lager.
Totalt omsätter vi runt 100,000 kr per år.
Revisorernas berättelse redovisades och ansvarsfrihet för styrelsen föreslogs
Mötet beviljade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Kostnadsersättning för styrelse fastställdes oförändrad till 600 kr
Medlemsavgift för följande verksamhetsår beslutades vara oförändrad
Verksamhetsplan redovisades och fastställdes
Budget redovisades och fastställdes

§15.

Val av styrelse för Smålands Spelmansförbund under två år:

§6.
§7.
§8.

15.1

Till ordförande för två år nyvaldes Heléne Ingvarsdotter.

15.2 Till vice ordförande för två år nyvaldes Marianne Busk. Marianne har tidigare
varit vice sekreterare.
15.3 Till sekreterare för två år omvaldes Håkan Alm.
15.4 Till vice sekreterare för ett år nyvaldes Britt-Marie Arvidsson. Britt-Marie har
tidigare varit suppleant.
§16.

Val av styrelsesuppleanter och funktionärer varje år:
16.1 Till styrelsesuppleanter omvaldes Magnus Lundberg och nyvaldes Ingela Borg
från Rydaholm
16.2 Till redaktör för förbundets tidning omvaldes Viola Ek
16.3 Till hemsidesansvarig omvaldes Jan-Erik Ekman
16.4 Till revisorer omvaldes Nils Wiberg och Jan Sannas
16.5 Till revisorssuppleant omvaldes Yvonne Lundell
16.6 Till att ingå i låtkommittén omvaldes Eva Blomquist-Bjärnborg, Magnus
Gustavsson och Lars Svensson
16.7 Till att vara försäkringsansvarig omvaldes Viola Ek
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16.8 Till att ingå i valberedning omvaldes Marie Nordström och nyvaldes Sune
Johansson.
§17.
Magnus Gustafsson informerade om projektet ”den okända musiken” Projektet handlar
kortfattat om att nutidsdokumentera spelmän i våra sydliga landskap.

§18.
Ordföranden meddelade att Blekinge på grund av för få deltagare backat ur Pelle Fors
tävlingen 2014. Intresse efterfrågades om någon var intresserad att ta tag i tävlingen så den ändå kan
genomföras under 2014.
§19.
Ordföranden meddelade att en diskussion förts i styrelsen om Spelfot i digital form. Tanken är
att en medlem kan tacka nej till den analoga tidningen och då enbart få den digitalt. På så sätt kan en hel
del portopengar sparas. Frågan återkommer på nästa styrelsemöte.
§20.

Rapporter

Sune Johansson meddelade att Zornmärkesuppspelningarna 2015 kommer att gå av stapeln i
Småland igen nämligen under Korröfestivalen.
Sune meddelade även att det blir spelmanskurser i Kalmar, Kleven och Gunnebo. Nils Wiberg
meddelade då att det även i år blir stämma i Skatelöv.
Håkan Alm anmälde på uppdrag av Magnus Lundberg en ny fråga. Samtliga bör under året fundera
på om SSF kan formulera ett uttalande mot rasism. Idéer går att hämta från Facebooksidan Spelmän
mot rasism.

§21.

Inga motioner hade kommit in.

§22.
Ordförande tackade de närvarande och avslutade årsmötet. Efter detta avtackades högtidligt
Sune Johansson av Heléne Ingvarsdotter för sina 8 år som ordförande. Några ord om Sunes
förträfflighet som ordförande samt en vacker blomma inramade det hela.

Sune Johansson, ordförande

Kurt Bergström, justerare

Dagordning för årsmöte med SSF

Håkan Alm, sekreterare

Eva Blomquist-Bjärnborg, justerare
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