Protokoll från årsmöte i
Jämtland/Härjedalens spelmansförbund
den 12/3 2011 kl 16 på Restaurang Hov.
Närvarande: 17 medlemmar enligt närvarolista som bifogas originalprotokollet.
§1. Årsmötets öppnande
Ordförande Leif Olsson hälsade välkommen.
§2. Kallelse och dagordning
Kallelse och dagordning godkändes.
§3. Val av årsmötesfunktionärer
Leif Olsson valdes till ordförande, Anders Wedlund till sekreterare samt Ylva
Norrman och Ulla Wessling till att justera protokollet.
§4 Styrelsens verksamhetsberättelse.
Anders Wedlund läste upp verksamhetsberättelsen för 2011. Årsmötet godkände den
utan tillägg.
§5. Kassarapport.
Christina Reuterwall redogjorde för kassarapporten. Årets resultat visar ett mindre
underskott framför allt beroende på förlust vid Gregoriedansen 2010.
Minskad årsavgift diskuterades, men alternativet att satsa på stämma, kurs och utskick
föredrogs. Ett förslag att sätta om en del av pengarna på sparkonto med bättre ränta
framfördes. Alfred Rönnqvists minnesfond har utnyttjats till tre stipendier för
ungdomsläger. Vi bör lägga ut tack för minnesgåvor på hemsidan.
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 2010.
§7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
§8 Val av förbundsordförande 2012.
Valberedningens förslag var omval av Leif Olsson, Tulleråsen.
Årsmötet valde honom till förbundsordförande.
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§9. Val av ordinarie styrelsemedlemmar.
På valberedningens förslag valdes omvaldes Anders Wedlund, Christina Reuterwall
samt Hanna Olsson Gammelgård till ordinarie styrelsemedlemmar. Dessutom valdes
Jonas Aspling in som ny ordinarie styrelseledamot.
§10. Val av suppleanter
Till suppleanter valdes Per-Anders Östberg, Angelika Sjöstedt Landén och Ylva
Norrman 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 frånvarande
(Jan Runsten) accepterar detta.
§13. Inkomna motioner.
Inga motioner hade kommit in.
§14. Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011-2012
Leif Olsson redogjorde kort för styrelsens verksamhetsplan.
• En kontaktsida för olika spelmanslag och grupper skall skapas på hemsidan.
• Folklig vissång skall finnas med i verksamheten i fortsättningen. Vi bör söka
samarbete med Visor i Vattudalen m fl.
• Anders Olsson framhöll vikten av samarbete med Tröndelag när det gäller
kurser och utbyte. Kontakter bör tas med Geir Egil Larsen och Mari Eggen
angående möjligheterna att vara gästlärare och utbyta elever. Vi bör undersöka
möjligheter till Mittnordenstöd.
• Ordna fler spelträffar och danstillfällen. Det skulle behövas en lokal i Östersund
som var öppen regelbundna kvällar, helst en i veckan. Det ordnas internationell
träffpunkt på Österängsskolan, Anders Jonsson har kontaktperson.
§16. Fastställande av årsavgift.
Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift dvs 200 kr för vuxen och 60 kr för
ungdom.
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§17. Val av ombud till SSR:s riksstämma våren 2012.
Årsmötet beslutade att styrelsen får utse ombud till SSR:s riksstämma. Ingen
representation skedde 2010 delvis beroende på osäkra resmöjligheter på grund av
vulkanaska från Island.
§18. Övriga frågor.
Inga övriga frågor framkom.
§19. Årsmötets avslutning.
Leif Olsson tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.
Därefter vidtog middag och Gregoriebal som blev en lyckad tillställning.
Vid protokollet

Anders Wedlund
justeras

Leif Olsson
Ordförande

Ulla Wessling
justerare
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Ylva Norrman
justerare

Bilaga

Deltagare vid årsmöte i Jämtland/Härjedalens
spelmansförbund den 12/3 2011 kl 16 på Restaurang Hov.
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