Protokoll
Fört vid årsmöte
med Smålands Spelmansförbund,
lördagen den 9 mars 2019, kl 12:00
IOGT Vattentorget i Växjö
Närvarande: Heléne Ingvarsdotter, ordförande
Marianne Busk, vice ordförande
Viola Ek, kassör
Håkan Alm, sekreterare
Britt-Marie Arvidsson, vice sekreterare
Magnus Lundberg, suppleant
Isa Sjölin-Alm, suppleant
Samt 12 övriga medlemmar
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12

§13

§14
§15

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet
Dagordning fastställes för årsmötet.
Till ordförande att leda förhandlingarna valdes Heléne Ingvarsdotter.
Till sekreterare att föra protokoll valdes Håkan Alm
Till protokollsjusterare, tillika rösträknare valdes Magnus Lundberg och Isa Sjölin-Alm.
Årsmötets utlysning i behörig ordning godkändes.
Verksamhetsberättelsen lästes upp av sekreteraren. Inga kommentarer.
Kassören redovisade årets resultat som slutade på budgeterad prognos.
Revisorernas berättelse lästes upp.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
Kostnadsersättning för styrelse föreslogs oförändrad och fastställdes till fortsatt 600 kr
per år.
Medlemsavgift för följande verksamhetsår beslutades förbli oförändrad och blir enligt
följande:
Yngre än 20 år: 50 kr
Över 65 år: 140 kr
Familjemedlem: 50 kr
Övriga: 200 kr
Verksamhetsplanen redovisas och med tillägget att Spelfot skall vara med.
Planen fastställdes därefter.
Budget redovisades och fastställdes.
Val av styrelse för Smålands Spelmansförbund under två år:
15.1 Till vice ordförande omvaldes Marianne Busk.
15.2 Till vice sekreterare omvaldes Britt-Marie Arvidsson.
15.3 Till kassör omvaldes Viola Ek.

§16

Val av styrelsesuppleanter och funktionärer för ett år:
16.1 Till styrelsesuppleanter omvaldes Magnus Lundberg och Isa Sjölin-Alm.
16.2 Till redaktör för Spelfot nyvaldes Jeanette Rousu.
16.3 Som hemsidesansvarig omvaldes Jan-Erik Ekman.
16.4

Som revisor omvaldes för ett år Nils Viberg och Jan Sannas.

Dagordning för årsmöte med SSFsid1(2)

16.5

Som revisorssuppleant omvaldes Yvonne Lundell på ett år.

16.6 Till låtkommittén omvaldes Magnus Gustavsson, Lasse Svensson och Magnus
Lundberg.
16.7 Som försäkringsansvarig omvaldes Viola Ek.
16.8 Som valberedning för ett år omvaldes Sune Johansson och nyvaldes Irene
Lindström. Sune Johansson är sammankallande.
§17

Inga rapporter.

§18
§19
§20

Inga motioner var inlämnade
Inga övriga frågor.
Ordföranden tackade de närvarande för visat engagemang och vi avtackade Viola Ek som varit
Redaktör för vår tidning Spelfot i 8 år. Därefter avslutade ordföranden mötet.

Heléne Ingvarsdotter, ordförande

Magnus Lundberg, justerare

Dagordning för årsmöte med SSFsid2(2)

Håkan Alm, sekreterare

Isa Sjölin-Alm, justerare

