Protokoll för vid SSRs ordinarie förbundsstämma på Scandic CH
21 april 2013
§ 1 Öppnande
Ordförande Margaretha Mattsson öppnade mötet och presenterade styrelsen samt
tackade Gästriklands spelmansförbund för värdskapet.
Ulf H Svensson från Zornmärkesnämnden berättade om sommarens uppspelningar
10-15 juni i Tobo.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen upplästes och godkändes
§ 3 Val av ordförande
Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Calle Dandanell, ordförande i
folkdanslaget Rillen
§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 Per Torelli och Ann-Britt Sommer, Västmanlands
spelmansförbund
§ 6 Mötets behöriga utlysande
Årsmötet befanns behörligen utlyst
§ 7 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes genom upprop (bil 1)

§ 8 Förvaltningssberättelse inklusive ekonomisk redovisning
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna .

Andreas Svensson, Örebro Läns Folkmusikförbund framlade det ekonomiska
utfallet för 2012 och redogjorde för avvikelserna gentemot budgeten.
§ 9 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lades till handlingarna
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2012
§ 11 Av styrelsen till förbundsstämman hänskjutna frågor
Gun-Britt och Gunnar lade fram Folksams förslag om en gemensam
föreningsförsäkring. Årsmötet hänskjuter till landskapsstyrelserna runt om i
landet att diskutera frågan fram till nästa årsmöte då ett beslut kan tas.
Styrelsen uppdras att ta fram ett tillbudsrapport för tidigare händelser som
kunde ha täckts av en eventuell försäkring.
§ 12 Behörligen väckta motioner
En behörligen väckt motion har inkommit.
Anders Hägg berättade om sin motion om folkmusikens egna webbradio.
Motionen diskuterades och årsmötet beslutade att bifalla motionen enligt
styrelsens förslag (bil 2) och tillsätta en arbetsgrupp som arbetar med frågan.
§ 13 Fastställande av arvoden
Inga arvoden betalas ut till förtroendevalde men den auktoriserade revisionsbyrån
betalas mot faktura.
§ 14 a Budget
Andreas lade fram budgeten inför 2013 samt svarade på frågor om denna. Budgeten
godkändes och lades till handlingarna

b Verksamhetsplan
Margaretha lade fram verksamhetsplanen och styrelsen svarade på frågor.
Verksamhetsplanen godkändes med följande tillägg: Verka för att synas mer i
media.
§ 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 Folkmusikförbund, valdes till ordinarie ledamöter på vardera 2 år
§ 18 Val av styrelsesuppleanter
Andreas Svensson, Örebro Läns Folkmusikförbund och Astrid Selling Sjöberg,
Blekinge Spelmansförbund valdes till suppleanter på vardera 1 år. Andreas går in
som förste suppleant
§ 19 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
§ 20 Val av valberedning
Till valberedning valdes Christer Lindmark, Ångermanlands spelmansförbund,
Viola Ek, Smålands spelmansförbund och Per Torelli, Västmanlands
spelmansförbund på 1 år. Christer går in som sammankallande.
Till suppleant i valberedningen valdes Eva Pettersson, Uplands spelmansförbund
§ 21 Övriga frågor
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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