Protokoll från årsmöte i
Jämtland/Härjedalens spelmansförbund
den 24/4 2010 kl 14 i Ås föreningshus
Närvarande: 16 medlemmar enligt närvarolista som bifogas originalprotokollet.
§1. Årsmötets öppnande
Ordförande Kjell-Erik Eriksson hälsade välkommen.
§2. Kallelse och dagordning
Kallelse och dagordning godkändes.
§3. Val av årsmötesfunktionärer
Kjell-Erik Eriksson valdes till ordförande, Anders Wedlund till sekreterare samt
Annette Gabrielsson och Ylva Norrman till att justera protokollet.
§4 Styrelsens verksamhetsberättelse.
Elisabet Grönlund läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes efter rättelse
angående spelträff i Tullingsås.
§5. Kassarapport.
Christina Reuterwall redogjorde för kassarapporten. Eftersom det inte blev något
ungdomsläger 2009 har verksamheten gått med överskott på ca 15000. Årsmötet
kunde därmed godkänna kassarapporten.
§6. Revisionsberättelse.
Sewald Allmin läste upp revisionsberättelsen och konstaterade att räkenskaperna är i
gott skick varför revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2009.
§7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
§8 Val av förbundsordförande 2011.
Valberedningens förslag var Leif Olsson, Tulleråsen. Årsmötet valde honom till
förbundsordförande.
§9. Val av ordinarie styrelsemedlemmar.
På valberedningens förslag valdes Angelica Sjöstedt Landén, Anders Wedlund,
Christina Reuterwall samt Hanna Olsson-Gammelgård till ordinarie
styrelsemedlemmar.

§10. Val av suppleanter
Till suppleanter valdes Per-Anders Östberg, Kjell-Erik Eriksson och Sven Björk enligt
valberedningens förslag.
§11. Val av revisorer och revisorssuppleant.
Nuvarande revisorerna Sewald Allmin och Nils-Erik Nilsson samt revisorssuppleanten
Astrid Pullar omvaldes av årsmötet.
§12. Val av valberedning.
Nuvarande valberedning Calle Hernmarck(syd), Eva Jonsson(ost), Jan Runsten(väst)
och Ulla Wessling(nord) omvaldes av årsmötet, under förutsättning att de frånvarande
(Eva Jonsson och Jan Runsten) accepterar detta.
§13. Styrelsens förslag till stadgeändring.
Denna punkt hade av misstag följt med från föregående år och utgick därmed.
§14. Inkomna motioner.
Inga motioner hade kommit in. På direkt fråga från Hans Runsten angående statuterna
för Lapp-Nilsmedaljen uppdrog årsmötet till styrelsen att se över och förtydliga dessa.
§15. Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2010-2011
Anders Wedlund redogjorde kort för styrelsens verksamhetsplan. Uppgifter om
spelträff i Föllinge 29/5 samt på Sällsjögården sista helgen i september lades till.
§16. Fastställande av årsavgift.
Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift dvs 200 kr för vuxen och 60 kr för
ungdom.
§17. Val av ombud till SSR:s riksstämma våren 2011.
Årsmötet beslutade att styrelsen får utse ombud till SSR:s riksstämma. Ingen
representation skedde i år delvis beroende på osäkra resmöjligheter på grund av
vulkanaska från Island.
§18. Övriga frågor.
-riksspelmansstämma i Stockholm i början av augusti 2010.
Calle Hernmarck informerade kort om bakgrunden. Årsmötet diskuterade sedan på
vilket sätt spelmansförbundet skulle medverka. Årsmötet gav i uppdrag till styrelsen att
undersöka om länet kunde representeras i första hand med ungdomlig profil och med
möjligt bidrag upp till 10000 kr.

-Leif Olsson informerade om studieförbunden Kulturens, Bilda och Sensus. Kulturens
är bildat av bl a SSR, RFOD och Folkdansringen så det är tänkt att vara ”vårt”
studieförbund. För närvarande råder vissa oklarheter om vilka som är länets
representanter. Läget klarnar förhoppningsvis under året.
-stämman.
Årsmötet diskuterade vad som varit bra och dåligt under senare år. Styrelsen tycker att
intresset från Offerdal har minskat de sista åren. Förbundet är beroende av att ha en
stark medarrangör. Skall vi ha samarbete med Glamusikalliansen eller söka kontakt
med Jamtli. Skall vi i stället för stämma satsa på flera lokala spelträffar? Ungdomen
finns i Östersund. Styrelsen får bereda frågan efter sommaren.
§19. Årsmötets avslutning.
Kjell-Erik Eriksson tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.
Därefter vidtog allspel och de kvarvarande åt en mycket god middag som ordnats av
Affe Walldén i Ås. Spelet fortsatte sedan en bra bit in på kvällen.
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