
 

 

 
 

 

Protokoll 
Fört vid årsmöte 

Med Smålands Spelmansförbund 

Lördagen den 4 april 2009 i Lidhult 

Närvarande Sune Johansson – ordförande 

Viola Ek – kassör 

Håkan Alm – sekreterare 

Marianne Busk – vice sekreterare 

Stephan Elg – redaktör 

Nils Wiberg – revisor 

Plus ytterligare 9 medlemmar 

Frånvarande Heléne Ingvarsdotter – vice ordförande 

Lena Billberg – suppleant 

Sigfrid Lindén Johansson - suppleant 

 § 1 

Mötets öppnande Ordföranden Sune Johansson hälsade styrelsen samt de nio övriga 

deltagarna välkomna samt förklarade mötet öppnat. 

 § 2 

Dagordning Dagordningen fastställdes utan ändringar. 

 § 3 

Ordförande för årsmötet Till ordförande att leda förhandlingarna under årsmötet valdes Sune 

Johansson. 

 § 4 

Sekreterare för årsmötet Till sekreterare för årsmötet valdes Håkan Alm. 

 § 5 

Protokollsjusterare Till Protokollsjusterare och tillika rösträknare valdes Marie Nordström 

och Tommy Melin. 

 § 6 

Utlysning av årsmötet Årsmötet befanns behörigt utlyst. 

 § 7 

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen godkändes. 

 § 8 

Ekonomisk rapport Kassören Viola Ek redovisade balansrapport samt utfall av resultatet 

för 2008. Mindre intäkter från Hjortsbergalägret samt 60-årsjubileet 

gjorde att resultatet hamnade på -26.267:28 kr. 

 § 9 

Revisorernas berättelse Revisorernas rapport lästes upp och de tillstyrkte att årsmötet skulle 

fastställa resultat- och balansräkningen samt bevilja styrelsens 

ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

 § 10 

Ansvarsfrihet Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen samt beviljade  

styrelsen ansvarsfrihet för 2008. 

 § 11 

Kostnadsersättning Kostnadsersättning för ordinarie ledamöter fastställdes vid årsmötet 

2008 till 600 kr. Beslutades nu att även suppleanterna får denna 

ersättning från och med 2009. 



 § 12 

Medlemsavgift Medlemsavgiften diskuterades och beslut togs om en höjning från och 

med 2010 enligt följande; 120 kr >65 år, 180 kr 20 – 65 år, 50 kr 

under 20 år, 50 kr familjemedlem. De två senare således oförändrade. 

 § 13 

 

Verksamhetsplan 2009 

Verksamhetsplanen för 2009 redovisades och fastställdes.  

 § 14 

Budget för 2009 Budget för 2009 redovisades och godkändes. 

 § 15 

1. Val av kassör Till kassör för två år omvaldes Viola Ek. 

 § 16 

1. Val av styrelsesuppl. Till styrelsesuppleanter för ett år omvaldes Sigfrid Lindén Johansson 

och nyvaldes Kerstin Ljungryd - Aguilar. 

2. Val av redaktör Till Redaktör för förbundets tidning omvaldes Stephan Elg för ett år. 

Stefan meddelade samtidigt att vi inför framtiden får börja leta efter en 

ny redaktör. 

3. Val av 

hemsidesansvarig 

Till hemsidesansvarig valdes Jan Erik Ekman för ett år, omval. 

4. Val av revisorer Till revisorer valdes Nils Wiberg och Jan Sannas för ett år, omval.  

5. Val av revisorssuppl. Till revisorssuppleant valdes Yvonne Lundell för ett år, omval. 

6. Val av låtkommitté Till låtkommitté valdes Magnus Gustafsson och Eva Blomquist-

Bjärnborg, omval samt Svante Schöblom och Lars Svensson nyval. 

Samtliga för ett år. 

7. Val av valberedning Någon valberedning har inte funnits under 2008 och det gick inte 

heller att finna några kandidater inför 2009. Styrelsen får i avvaktan 

på ny valberedning själva agera sådan. 

 § 17 

Zornmärkesjubileum i 

Stockholm 2010 

Ordförande informerade om att det är 100 år sedan de första 

uppspelningarna var på Skansen. Nämnden vill att vi skall vara med 

och särskilt fira detta 2010 då spelningarna åter är på Skansen. 

Beslutades att försöka skicka ett antal ungdomar till jubileet. 

 § 18 

Rapporter Inga rapporter fanns att avge. 

 §19 

Motioner som är 

behörigt väckta 

Inga motioner fanns att läsa upp. 

 § 20 

Årsmötet avslutas Ordförande Sune Johansson förklarade mötet avslutat och tackade för 

visat intresse. 

 

Vid protokollet  Justerat  Justerat 

 

 

 

Håkan Alm   Marie Nordström Tommy Melin 


