Protokoll för vid SSRs ordinarie förbundsstämma på Sundsgården,
Helsingborg 19 april 2015
§ 1 Öppnande
Ordförande Margaretha Mattsson, Dalarnas spelmansförbund, öppnade mötet och
presenterade styrelsen samt tackade Skånes spelmansförbund för värdskapet.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen upplästes och godkändes
§ 3 Val av ordförande
Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Anna Röjås, Skånes
spelmansförbund
§4 Val sekreterare för mötet
Annelie Westerlund, Västergötlands spelmansförbund, 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 Eva Edstrand och Tobias Eriksson Skånes spelmansförbund
§ 6 Mötets behöriga utlysande
Årsmötet befanns behörligen utlyst
§ 7 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes genom upprop

§ 8 Förvaltningssberättelse inklusive ekonomisk redovisning

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
Andreas Svensson, Örebro Läns Folkmusikförbund framlade det positiva
ekonomiska utfallet för 2014 och redogjorde för det mycket små avvikelserna
gentemot budgeten.
§ 9 Revisorernas berättelse
Gunnar Brandin, kansliet, läste upp revisorernas berättelse som lades till
handlingarna
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2014
§ 11 Av styrelsen till förbundsstämman hänskjutna frågor
Kristina Berneholm, Västergötlands spelmansförbund, berättade om arbetet med att
revidera stadgarna under året och lade fram styrelsens förslag till ändring av
stadgar. Revideringen röstades igenom med full majoritet vilket gör att ändringen
träder i kraft med omedelbal verkan
Gunnar berättade om Folksams förslag om en gemensam
föreningsförsäkring. Årsmötet beslutade att avstå ifrån förslaget från Folksam
enligt styrelsens förslag
§ 12 Behörligen väckta motioner
Det finns inga behörigen väckta motioner
§ 13 Fastställande av arvoden
Inga arvoden betalas ut till förtroendevalda men den auktoriserade revisionsbyrån
betalas mot faktura.
§ 14 a Budget
Andreas lade fram budgeten inför 2015 samt svarade på frågor om denna.
Budgeten godkändes och lades till handlingarna
b Verksamhetsplan

Gun-Britt Hermansson, Medelpads Folkmusikförbund, lade fram både
verksamhetsplanen inför 2015 och den långsiktiga planen 2016-18 och styrelsen
svarade på frågor.
Verksamhetsplanen 2015 godkändes och lades till handlingarna
§ 15 Medlemsavgifter
Medlemsavgiften beslutades vara 50 kr per medlem, alltså oförändrad för år 2014
§ 16 Val av ordförande
Margaretha Mattsson, Dalarnas spelmansförbund, valdes till ordförande på
1 år
§ 17 Val av ledamöter
Annelie Westerlund, Västergötlands spelmansförbund och Gun-Britt Hermansson,
Medelpads Folkmusik Förbund, valdes till ordinarie ledamöter på vardera 2 år
§ 18 Val av styrelsesuppleanter
Till följd av stadgeändringen skall inga suppleanter väljas utan Astrid
Selling, Blekinge Spelmansförbund valdes till ledamot på 2 år. Britt-Marie
Arvidsson, Smålands spelmansförbund valdes på 1 år.
§ 19 Val av revisorer jämte suppleant
Till revisorer valdes Lars Englund, Västmanlands spelmansförbund, och Åhlbergs
& Partners, auktoriserad revisionsbyrå, på vardera 1 år. Som revisorsuppleant
valdes Owe Källestål, Medelpads Folkmusik Förbund på 1 år
§ 20 Val av valberedning
Till valberedning valdes Per Torelli, Västmanlands spelmansförbund, Andreas
Svensson, Örebro Läns Folkmusikförbund samt Åke Persson, Skånes
spelmansförbund på 1 år. Per går in som sammankallande.
§ 21 Övriga frågor
Andreas berättade om hans arbete gentemot de olika flygbolagen för att förbättra
villkoren för resande med instrument.

Per Oldberg, Västergötlands spelmansförbund, uppmuntrade styrelserna runt om i
landet att lägga upp foton på sina styrelsemedlemmar
Per Oldberg tog även upp frågan om ETHNO i utlandet och eventuella bidrag för
detta. Styrelsen sammanställer en lista med sökbara stipendier
En förfrågan om plats för nästa årsmöte ställdes och delegaterna uppmuntrades att
ta med frågan hem och återkomma till styrelsen med förslag
§ 22 Avslutning
Margaretha avslutade mötet och tackade för en givande helg
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