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Protokoll fört vid årsmöte i Smålands spelmansförbund
lördagen den 18 mars 2006

Plats: Dackeskolan, Tingsryd.

Närvarande vid årsmötet: Ca 25 personer

§ 1
Ordföranden Kristina Berneholm förklarade årsmötet öppnat. Öppnande

§ 2
Dagordningen gicks igenom och godkändes. Dagordning

§ 3
Till ordförande för årsmötet valdes Sune Johansson. Ordförande för mötet

§ 4
Till sekreterare för årsmötet valdes Gunnar Nyberg. Sekreterare för mötet

§ 5
Till pressreferent valdes Stephan Elg. Pressreferent

§ 6
Till justeringsmän och rösträknare valdes Iréne Lindström och Sigvard
Eriksson.

Justerare

§ 7
Mötet har varit utlyst i Spelfot 2005-4. Godkändes. Mötets utlysande

§ 8
Ordföranden gick i genom verksamhetsberättelsen för 2005.
Beslut: Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen för 2005. Bilaga 1.

Verksamhetsberättelse
2005

§ 9
Kassören Viola Ek gick igenom balansräkning och resultatrapport per
2005-12-31. Budgeterat underskott på 42 575 kr slutade på ett
plusresultat på 7 673 kr tack vare god beläggning på Hjortsberga- och
Korrölägren samt den ansenliga intäkt vi erhöll på konserterna i Kalmar
under Zornveckan.
Beslut: Årsmötet godkände balansräkning och resultatrapport. Bilaga 2.

Bokslut

§ 10
Revisor Nils Wiberg redogjorde för revisionen och konstaterade att det
varit mycket positivt att resultatet överträffade budget med 50 000 kr.
Beslut: Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet. Bilaga 3.

Revisionsberättelse

§ 11
Beslöt årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Ansvarsfrihet 2005

§ 12
Kristina Berneholm redogjorde för verksamhetsplanen för 2006 och
betonade att en viktig uppgift för den nya styrelsen är att revidera
stadgarna.

Kassören föredrog budgeten för 2006, med ett budgeterat underskott
31 000 kr för 2006.

Beslut: Årsmötet godkände verksamhetsplan för 2006 (bilaga 4) samt
fastställde budgeten (bilaga 5).

Verksamhetsplan 2006

Budget 2006
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§ 13
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2007, dvs. 160 kr för
vuxna, 110 kr för medlemmar över 65 år samt 50 kr för ungdom upp till
18 år och 50 kr för familjemedlemskap.
Beslut: Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2007.

Medlemsavgift för 2007

§ 14
Årsmötet beslutade att kostnadsersättningar till styrelsen, redaktören och
suppleanter ska vara oförändrat 600 kr för 2006.

Reseersättning är 18 kr/mil.

Ersättningar 2006

§ 15
Val av förbundets funktionärer:

a) Ordförande 2006-2007: Nyval Sune Johansson.

(Vice ordförande Heléne Ingvarsdotter vald 2005-2006)

b) Sekreterare 2006-2007: Nyval SvenErik Malmgren

c) Omval av vice sekreterare, 2006. Mats Winroth.

(Kassör Viola Ek vald 2005-2006)

d) Styrelsesuppleanter 2006, nyval av Lena Billberg och Sigfrid Lindén
Johansson.

e) Till redaktör för Spelfot på ett år omvaldes Stephan Elg.

f) Till revisorer på ett år omvaldes Nils Wiberg och Jan Sannas.

g) Till revisorssuppleant omvaldes Yvonne Lundell på ett år.

h) Till hemsidesansvarig omvaldes Jan Erik Ekman på ett år.

i) Låtkommittén. Omval av Lennart Carlsson (Nybro), Svante
Schöblom (Tranås) och Magnus Gustafsson (Växjö) på ett år.

j) Till valberedning på ett år. Omval av Lars Jonson (Jönköping).
Nyval av Kristina Berneholm (Hjo) och Bruno Bjärnborg (Alvesta).

Val av

Ordförande

Sekreterare

Vice sekreterare

Styrelsesuppleanter

Redaktör

Revisorer

Revisorssuppleant

Hemsidesansvarig

Låtkommitté

Valberedning

§ 16
Inga motioner hade kommit in från medlemmarna. Motioner

§ 17
Rapporter

Låtläger 2006 (Korrö, Hjortsberga).  Mats Thiger avgår som
lägerorganisatör. Istället tar Heléne Ingvarsdotter över och hon har
tillsammans med Ulrika Gunnarsson (Stockholm) och Jeanett Walerholt
Rousu (Helsingborg) gjort en inbjudan som är på väg att skickas ut.

Stiftelsen Unga spelmän Heléne Ingvarsdotter berättade först om det
som står i verksamhetsberättelsen samt att eftersom räntorna är väldigt
låga så kan bara lite delas ut. Om något spelmanslag vill stötta stiftelsen
går det bra med t ex 200 kr. Skriv att pengarna får delas ut direkt,
eftersom annars bara räntan får delas ut.

Instrumentförsäkringen  Ole Frantsen informerade kort att det är några
som har tecknat försäkringen och att den kompletterar en vanlig

Rapporter

Låtläger

Stiftelsen Unga spelmän

Instrumentförsäkringen
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hemförsäkring på ett bra sätt.

Zornmärkesuppspelningar 2005 SSF rodde iland detta evenemang på
bästa sätt. Håkan Alm hade hört ”Bland de bästa arrangemang för
Zornveckan som jag sett” av jurymedlemmen Christina From.

Zornmärkesuppspelningar

§ 18
Övriga frågor

Förfrågan från en medlem att SSF ska ordna en spelmansstämma mitt i
Småland, t ex Lenhovda, i slutet av augusti. Viss tvekan ibland mötets
deltagare till att SSF ska arrangera. Styrelsen tar över frågan.

Vid Korröfestivalen i sommar ska SSF ha ett partytält och sälja noter
och försöka få fler medlemmar. Kan du hjälpa till? Ersättningen blir
gratis entré. Säg då till Viola Ek eller Stephan Elg.

Ett nothäfte med 30 svenska låtar från 1973, arrangerade, från Svenska
låtar, smålandsdelen, har kommit till SSF. Stephan Elg som har ansvar
för notlagret tar hand om den.

Avgående styrelseledamöter avtackades med blommor för sitt arbete:
ordförande Kristina Berneholm, kassör Jan Erik Ekman och sekreterare
Gunnar Nyberg.

Kristina Berneholm delade ut Smålands Spelmansförbunds
guldmärke till Stephan Elg, som nu har arbetat med förbundets tidning
i tio år, med motiveringen: För hängivet och outtröttligt arbete för SSF
och förbundets tidning. Tidningen är förbundets ansikte utåt och vår
stolthet. Utan Stephans energi och kunnande hade den inte varit möjlig i
sin nuvarande utformning. Kort sagt: Stephans insats är ovärderlig.

Övriga frågor

Förslag:
SSF arrangerar stämma

Notförsäljning på
Korröfestivalen

Gammalt nothäfte

Avtackning

Smålands
Spelmansförbunds
guldmärke

§ 19
Mötesordförande förklarade årsmötet avslutat. Årsmötets avslutande

Nybro 2006-03-20

Gunnar Nyberg Sune Johansson Kristina Berneholm
sekreterare ordförande § 4-19 ordförande § 1-3

Justeras:

Iréne Lindström Sigvard Eriksson


