Sveriges Spelmäns Riksförbund
Protokoll fört på ordinarie årsstämma på Snäckhagens stugor och konferens, Visby
lördagen den 25 april 2009

§ 1 Öppnande
Mötet öppnades av SSR:s ordförande Margaretha Mattsson, Dalarnas
spelmansförbund
§ 2 Dagordningen
Dagordningen för förbundsstämman godkändes med tillägg av Övriga
frågor under punkt 21
§ 3 Mötesordförande
Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Andreas Svensson,
Örebro Läns Folkmusikförbund
§ 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
Jan Lundqvist, Gotlands spelmansförbund och Johan Trolin, Hälsinglands
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
Margaretha Mattson gick kort igenom verksamhetsberättelsen för 2008 och
den lades till handlingarna (bil 2)
Stig Hellemarck, Skånes spelmansförbund, föredrog det ekonomiska
utfallet för 2008 vilket godkändes och lades till handlingarna (bil 3)
§ 9 Revisionsberättelse 2007
Revisionsberättelsen upprättad av Lars Englund, Västmanlands
spelmansförbund och Folke Starkman, Heimbygdas spelmansförbund
lästes upp av Margaretha Mattson 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
Lars Jobs, Dalarnas spelmansförbund, läste upp ett förslag till yttrande från
SSRs årsstämmanangående Folkmusikens Hus i Rättvik vilket godkändes
och kommer att publiceras (bil 5)
§ 12 Motioner
Det fanns inga inkomna motioner
§ 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 2009 lästes upp av Margaretha Mattson och
lades till handlingarna med följande ändring:
Uppmuntra landskapsförbunden att genomföra en folkmusikmanifestation
över hela Sverige den sista lördagen i augusti. (bil 6)
Den preliminära verksamhetsplanen för 2010-2012 lästes upp och lades
till handlingarna med följande ändringar:
Främja folkmusikens fortlevande i samhället både instrumentalt och vokalt
Bevaka och aktivt agera i kulturpolitiska frågor innefattande bland annat
den svenska folkmusikens plats i media (bil 7)
b Budget
Stig Hellemarck föredrog förslaget till budget för 2009 och denna
fastställdes (bil 8) Årsmötet hemställer om att SSRs styrelse under året
verkar för att nå en budget i balans
§ 15 Medlemsavgift
Styrelsen föreslog en höjning av medlemsavgiften för 2010 med 15 kr
(totalt 50 kr)
Årsstämman biföll styrelsens förslag.

§ 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 Eva Pettersson, Uplands spelmansförbund och
Annelie Westerlund, Västergötlands 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. Årsmötet beslutade att inte välja någon
suppleant
§ 21 Övriga frågor
a Spelmannen
En fråga om huruvida Spelmannen kunde säljas på olika musikaffärer lyftes
Peter Ahlbom, redaktör, besvarade förfrågan med att det troligen krävs ett
distributionsföretag som administrerar detta men ska kolla upp detta
Peter berättade även om nästa nummer av Spelmannen som har deadline 1
maj och utkommer 29 maj
b Nord09
En fråga om hur det har gått hittills med planeringen av Nord09 ställdes och
Margaretha besvarade frågan med att arrangörerna väntar på besked om
sökta anslag för detta
c Nästa årsstämma
Västmanlands spelmansförbund har fått förfrågan om placeringen av nästa
årsstämma och lovar att återkomma med besked så fort som möjligt.

d Idé till framtida rikskurs
Ethel Wieslander presenterade en idé till framtida rikskurser i svensk
”spelmanssafari” där tre landskapsförbund går ihop för att lära ut den lokala
musiken och den lokala folkmusikkulturen, vilka stämmor som
rekommenderas och liknande.Tre landskap åt gången blir 8 tillfällen vilket
ger en fyraårig cykel. Kurserna ska administreras av ett studieförbund så att
arbetsinsatsen från spelmansförbunden själva minimeras
§ 22 Avslutande
Mötesordförande förklarade mötet avslutat och lämnade ordet till
förbundets ordförande Margaretha Mattsson.
Ett stipendium på 1000 kr från SSR delades ut till Gotlands
Spelmansförbund.
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