Sveriges Spelmäns Riksförbund
Protokoll fört på ordinarie årsstämma på Sun Light house conferens & Spa, Nyköping
söndagen den 25 april 2010

§ 1 Öppnande
Mötet öppnades av SSR:s vice ordförande Eva Pettersson, Uplands
spelmansförbund
§ 2 Dagordningen
Dagordningen för förbundsstämman godkändes
§ 3 Mötesordförande
Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Christina From,
Södermanlands spelmansförbund
§ 4 Mötessekreterare
Till sekreterare att föra dagens protokoll valdes Annelie Westerlund,
Västergötlands spelmansförbund
§ 5 Justerare tillika rösträknare
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll, tillika rösträknare, valdes
Per Torelli, Västmanlands spelmansförbund och Viola Ek, Smålands
spelmansförbund
§ 6 Stämmans behöriga utlysande
Frågan om årsstämmans behöriga utlysande besvarades med ja
§ 7 Fastställande av röstlängd
Röstlängden upplästes och fastställdes. (bil 1)
§ 8 Förvaltningsberättelse och ekonomiskt utfall
Christina From gick kort igenom verksamhetsberättelsen för 2009 och den
lades till handlingarna (bil 2)
Stig Hellemarck, Skånes spelmansförbund, föredrog det ekonomiska
utfallet för 2009 vilket godkändes och lades till handlingarna (bil 3)
§ 9 Revisionsberättelse 2008
Revisionsberättelsen upprättad av Lars Englund, Västmanlands
spelmansförbund och Mats Åhlberg, auktoriserad revisor för GRFAR/SRS-Ernst & Young AB lästes upp av Gunnar Brandin och
godkändes. Denna lades till handlingarna.(bil 4)

§ 10 Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året i enlighet med
revisorernas förslag
§ 11 Av förbundsstämman hänskjutna frågor
Det finns inga till årsmötet hänskjuta frågor
§ 12 Motioner
Det fanns en inkommen motion som motionären Fredrik Bruno,
Stockholms spelmansgille kort föredrog. En kort diskussion uppstod.
Styrelsen lämnade ett svar på motionen som därmed anses vara besvarad
(bil 5)
§ 13 Arvoden till styrelsen
Styrelsen och den företroendevalde revisorn får inga arvoden och det
beslutades att det så skall förbli. Den auktoriserade revisorn kommer att
arvoderas enligt godkänd räkning
§ 14 a Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen för 2010 lästes upp av Christina From vilken lades till
handlingarna med följande tillägg: Bevaka och aktivt agera i
kulturpolitiska frågor innefattande bland annat den svenska folkmusikens
plats i media
b Budget
Stig Hellemarck föredrog förslaget till budget för 2010 och denna
fastställdes (bil 6)
§ 15 Medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2011 fastslogs till 50 kr alltså oförändrad
§ 16 Val av ordförande
Till ordförande i riksförbundets styrelse på 1 år valdes Margaretha
Mattsson, Dalarnas spelmansförbund
§ 17 Val av ledamöter
Till ledamöter i styrelsen Stig Hellemarck, Skåne spelmansförbund och
Simon Börjars, Värmlands spelmansförbund på vardera 2 år valdes
§ 18 Val av styrelsesuppleanter
Till suppleanter i styrelsen på vardera 1 år valdes Gun-Britt
Hermansson, Medelpads spelmansförbund, och Kristina Berneholm,
Västergötland spelmansförbund . Inträdesordningen är Gun-Britt som första
och Kristina som andra suppleant

§ 19 Val av revisorer
Till revisorer på vardera 1 år valdes Lars Englund, Västmanlands
spelmansförbund och en representant från Ernst & Young
Till revisorsuppleant på 1 år valdes Ove Källestål, Medelpads
spelmansförbund
§ 20 Val av valberedning
Till ledamöter i valberedningen för det kommande verksamhetsåret
valdes Christer Lindmark, Ångermanlands spelmansförbund, Per Torelli,
Västmanlands spelmansförbund samt Viola Ek, Smålands spelmansförbund.
Christer är sammankallande. Till valberedningssuppleant valdes Andreas
Svensson, Örebro Läns Folkmusikförbund
§ 22 Avslutande
Mötesordförande förklarade mötet avslutat och lämnade ordet till
förbundets vice ordförande Eva Pettersson.
Ett stipendium på 1000 kr från SSR delades ut till Södermanlands
spelmansförbund
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