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        Protokol l   

                          från årsmötet  

            med Smålands Spelmansförbund,  

            lördagen den 10 mars 2012, kl 18:00 

                           i Kalmar. 

      

 Närvarande 

Sune Johansson, Viola Ek, Heléne Ingvarsdotter, Marianne Busk samt ytterligare 14 

medlemmar. 

 

  §1.   Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet 

 

  §2.   Dagordning fastställdes för årsmötet. Ett antal nyanmälda punkter hänsköts till övriga frågor. 

 

  §3.   Sune Johansson valdes till ordförande för mötet 

 

  §4.   Till sekreterare för årsmötet valdes Håkan Alm 

 

  §5.   Till att justera dagens protokoll valdes Isa Sjölin-Alm och Lars Svensson 

 

  §6.   Årsmötets utlysning i behörig ordning godkänns 

 

  §7.   Verksamhetsberättelsen gicks igenom.  

 

  §8.        Viola Ek redovisade resultatrapporten samt balansräkningen. Årets resultat per 2012-12-

31 hamnade på 16.576,59. Ett betydligt bättre resultat än de senaste åren. 

Hjortsbergalägret gick ekonomiskt bättre än tidigare (-928 kr) men Korrölägret backade 

hela 8.674 kr på grund av färre deltagare. 

 

  §9.   Revisorernas berättelse redovisades och ansvarsfrihet föreslogs 

 

§10.   Mötet beviljade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

 

§11.   Kostnadsersättning för styrelse beslutades förbli oförändrad 600 kr 

 

§12.   Medlemsavgiften för följande verksamhetsår 2012 beslutades förbli oförändrad. 

 

§13.   Verksamhetsplanen redovisades och fastställdes efter att spelmansträffen i Kleven och 

spelmansstämman i Gunnebo lagts   till.  

 

§14.   Budget redovisades och godkändes efter en kortare diskussion. 

 

§15.   Val av styrelse för Smålands Spelmansförbund: 

15.1    Till ordförande under två år omvaldes Sune Johansson.  

            

15.2   Till vice ordförande under två år omvaldes Heléne Ingvarsdotter 

           

15.3   Till sekreterare under två år omvaldes Håkan Alm 

           

15.4  Till vice sekreterare under ett år omvaldes Marianne Busk 

           

§16.         Val av styrelsesuppleanter och funktionärer varje år: 

16.1    Till styrelsesuppleanter omvaldes Sigfrid Lindén Johansson samt Kerstin 

Ljungryd Aguilar 
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16.2    Till redaktör för förbundets tidning Spelfot valdes Viola Ek  

16.3    Till hemsidesansvarig omvaldes Jan-Erik Ekman  

16.4    Till revisorer omvaldes Nils Viberg och Jan Sannas  

16.5    Till revisorssuppleant valdes Yvonne Lundell 

16.6    Till att ingå i låtkommittén valdes att ingå Magnus Gustafsson, Svante Schöblom, 

Eva Blomqvist samt Lars Svensson      

16.7    Till att vara försäkringsansvarig omvaldes Viola Ek 

16.8    Till valberedning valdes Marie Nordström samt Tommy Melin. Båda från Öland. 

 

                                                

§17        SSR:s årsmöte i Jönköping. I år är det SSF som arrangerar mötet och Sune informerade om 

förberedelserna. Jönköpings kommun har beviljat ett bidrag på 10 000  kr till årsmötet 

  

      §18 Mästerskap i sydöstsvensk folkmusik – Pelle Fors tävlingen. Håkan informerade om tävlingen 

som kommer att gå av stapeln som en inledning till Korröfestivalen den 26 jul i. Gruppen som 

arrangerar består även av Heléne och Kerstin från styrelsen samt Isa Sjölin-Alm.      

 

      §19       Rapporter. Peter Pedersen informerade om stämman i Gunnebo den 18-20 maj.       

  

                     Magnus Lundberg informerade om Gränslandsträffen i Kleven den 7/7 där SSF är medarrangör. 

                      

                    Marianne rapporterade om möjligheten att få bidrag till verksamheten från kulturförvaltningen i 

Jönköping för interregionalt samarbete. Kontakt är kulturchef Jörgen Lindvall. 

                     

                    Nils Viberg framförde att vi borde enas om ett tidigt kalendarium där vi för in våra aktiviteter så 

att vi kan undvika krocka mellan främst småländska arrangemang. 

                     

                    Nils rapporterade vidare att stämman i Skatelöv den 5/8 i år är 20-årsjubileum av 

riksspelmansstämman som hölls där och då Pelle Björnlert tilldelades Zorns guldmärke. Alla 

som då fick någon utmärkelse kommer personligen att bjudas in och Pelle kommer att hålla 

kurs. 

  

 

      §20       Motioner. Inga motioner fanns att behandla. 

  

    §21      Övriga frågor. Heléne Ingvarsdotter tilldelades SSF:S guldmärke för sina många års 

engagemang för Småländsk folkmusik. Särskilt kan nämnas hennes inspirerande sätt som 

ledare för Hjortsbergalägret och i övrigt som frontfigur inom den småländska folkmusiken.  

 

§22        Avslutning. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.    

 

 

 

  

Håkan Alm, sekreterare                                                  Sune Johansson, ordförande 

 

 

 

             

 

      Justeras Isa Sjölin-Alm                         Justeras Lars Svensson                                  


