Protokoll för vid SSRs ordinarie förbundsstämma på Västerås
konferenscenter 3 april 2016
§ 1 Öppnande
Ordförande Margaretha Mattsson öppnade mötet och presenterade styrelsen samt
tackade Västmanlands spelmansförbund för värdskapet
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen upplästes och godkändes
§ 3 Val av ordförande
Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Lars Englund
§4 Val sekreterare för mötet
Astrid Selling valdes till sekreterare för årsmötet
§ 5 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Till att justera dagens protokoll samt att vid eventuell omröstning verka som
rösträknare valdes Birgitta Linder och Fredrik Bruno.
§ 6 Mötets behöriga utlysande
Årsmötet befanns behörligen utlyst
§ 7 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes genom upprop (se bilaga). 31 närvarande.
§ 8 Förvaltningssberättelse inklusive ekonomisk redovisning
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna
Margareta Mattsson läste upp verksamhetsberättelse för 2015.
Kristina Berneholm redogjorde för arbetet med Kulturens.
Gun-Britt Hermansson redogjorde för Samspelshelgen i Sundsvall, Sidsjöhotellet,
4-6 nov 2016.
§ 9 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp och lades till handlingarna

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2015.
§ 11 Av styrelsen till förbundsstämman hänskjutna frågor
Inga inkomna frågor
§ 12 Behörligen väckta motioner
Inga inkomna motioner
§ 13 Fastställande av arvoden
Inga arvoden betalas ut till förtroendevalde.
Uppdrag av auktoriserad revisor betalas mot faktura.
§ 14 a Budget
Kassör Simon Börjars presenterade bokslut och svarade på frågor kring bokslut och
budget för kommande år.
Budgeten godkändes och lades till handlingarna
b Verksamhetsplan
Gun-Britt Hermansson lade fram verksamhetsplanen och styrelsen svarade på
frågor.
§ 15 Medlemsavgifter
Mötet beslutade enhälligt om att höja medlemsavgiften från 50 kr till 80 kr från
2017.
§ 16 Val av ordförande
Margaretha Mattsson, Dalarnas spelmansförbund, valdes till ordförande på
1 år
§ 17 Val av ledamöter
Kristina Berneholm,Västergötlands spelmansförbund, valdes till ledamot
Simon Börjars, Värmlands spelmansförbund, valdes till ledamot
Britt-Marie Arvidsson, Smålands spelmansförbund, valdes till ledamot
Samtliga valdes på 2 år
§ 18 Val av revisorer jämte suppleant
Till revisorer valdes Lars Englund, Västmanlands spelmansförbund, och
Ernst&Young, auktoriserad revisionsbyrå, på vardera 1 år. Som revisorsuppleant
valdes Owe Källestål, Medelpads folkmusikförbund på 1 år

§ 19 Val av valberedning
Åke Persson, Per Torelli, Birgitta Linder valdes till valberedning
Per Torelli är sammankallande.
§ 20 Övriga frågor
Inga övriga ärenden
§ 21 Avslutning
Lars avslutade mötet och tackade för en givande helg.
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