Protokoll

från årsmöte
med Smålands Spelmansförbund,
lördagen den 28 mars 2015, kl 16:00
i Växjö

Närvarande
Heléne Ingvarsdotter, Viola Ek, Magnus Lundberg och 15 övriga medlemmar

§1.

Ordföranden Helen Ingvarsdotter hälsade de närvarande välkomna samt öppnade mötet.

§3.

Helen Ingvarsdotter valdes till ordförande för mötet.

§4.

Magnus Lundberg valdes till sekreterare för mötet.

§5.

Till protokollsjusterare, tillika rösträknare valdes Rolf Svahn samt Toni Sjöö

§6.

Årsmötets utlysning i behörig ordning godkändes.

§7.

Verksamhetsberättelse gicks igenom av Helen Ingvarsdotter. Ett tillägg gjordes om att ett
allspelshäfte getts ut.

§8.

Kassör Viola Ek redogjorde för bokslutet för 2014 enligt bilaga. Ett överskott på 5182:redovisades.

§9.

Revisorernas berättelse redovisades och ansvarsfrihet för styrelsen föreslogs

§10.

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen

§11.

Kostnadsersättning för styrelse fastställdes oförändrad till 600 kr

§12.

Medlemsavgift för följande verksamhetsår beslutades vara oförändrad

§13.

Verksamhetsplan redovisades och fastställdes enligt bilaga

§14.

Budget redovisades och fastställdes enligt bilaga

§15.

Val av styrelse för Smålands Spelmansförbund under två år:
15.1

Till kassör för två år valdes Viola Ek

15.2 Till vice sekreterare för två år valdes Britt-Marie Arvidsson
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§16.

§17.

§18.

Val av styrelsesuppleanter och funktionärer varje år:
16.1

Till styrelsesuppleanter omvaldes Magnus Lundberg och Ingela Borg

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

16.8

Till att ingå i valberedning omvaldes Marie Nordström och Sune Johansson.

Magnus Lundberg rapporterade om projektet ” den okända musiken” som handlar om
samtidsdokumentation av svensk och invandrad folkmusik från södra Sverige. Ansökan har
inlämnats till statens Musikverk.
Ordförande rapporterade att Sörmlands spelmansförbund kommer att genomföra
Pelle Fors tävlingen den 5 september 2015

§19.

Ordföranden rapporterar att det finns önskan från Folkdansringen att tidningen
distribueras digitalt. Styrelsen har ställt sig bakom detta bla pga kostnads och arbetsbesparing.
Alla som vill ha tidningen i pappersform kommer att få det

§20.

Ordförande rapporterade om att Zornmärkesuppspelningen i år kommer att genomföras i Korrö.
Spelmansförbundet kommer bla att vara delaktigt genom eget tält fredag och lördag

§21.

Eva Blomquist-Bjärnborg rapporterade om stiftelsen Unga spelmän och att det finns
fonderade medel på 68000:-. Årets ränta var 361:- och ett bidrag på 2500:- har inkommit

§22.

Årsmötesdeltagare rapporterade om olika låtkurser/spelmansstämmor/spelträffar bla i
Grimslöv, Urshult, Kalmar, Skatelöv, Nybro, Kleven, Himmelsberga, Degerhamn,
Ormesberga.

§23.

Inga motioner hade kommit in.
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§24.

Ordförande överlämnade Smålands spelmansförbunds förtjänsttecken i guld till
Viola Ek för hennes engagemang och stora arbetsinsats för Smålands spelmansförbund

Helen Ingvarsdotter, ordförande

Rolf Svahn, justerare
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