Protokoll från årsmöte i Jämtland/Härjedalens
spelmansförbund, den 10/3 2012 kl 13 på Restaurang Hov.
Närvarande: Leif Olsson, Christina Reuterwall, Anders Wedlund, Per-Anders Östberg, Calle
Hernmarck, Sven-Bertil Sahlin, Agneta Åslund samt Jan Runsten (senare).
§1. Årsmötets öppnande
Ordförande Leif Olsson hälsade välkommen.
§2. Kallelse och dagordning
Kallelse och dagordning godkändes med tillägg av två övriga punkter från Anders och Sven-Bertil.
§3. Val av årsmötesfunktionärer
Leif Olsson valdes till ordförande, Anders Wedlund till sekreterare samt Agneta Åslund till att justera
protokollet.
§4 Styrelsens verksamhetsberättelse.
Anders Wedlund läste upp verksamhetsberättelsen för 2011. Årsmötet godkände den utan tillägg.
Leif kommenterade att stämman hade betydligt fler deltagare än 2010.
§5. Kassarapport.
Christina Reuterwall redogjorde för kassarapporten. Årets resultat visar ett mindre överskott.
Fördelar med olika typer av bank- och girokonton diskuterades. Detta utmynnade i att en del av
pengarna bör sättas på sparkonto med bättre ränta en nuvarande plusgirokonto. Årsmötet kunde
därmed godkänna kassarapporten.
§6. Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen lästes upp. Räkenskaperna är i gott skick varför revisorerna tillstyrker att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2011.
§7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
§8 Val av förbundsordförande.
Valberedningens förslag var omval av Leif Olsson, Tulleråsen.
Årsmötet valde honom till förbundsordförande.
§9. Val av ordinarie styrelsemedlemmar.
På valberedningens förslag valdes omvaldes Anders Wedlund, Christina Reuterwall samt Hanna
Olsson Gammelgård till ordinarie styrelsemedlemmar. Dessutom valdes Christina Pearce in som ny
ordinarie styrelseledamot.
§10. Val av suppleanter
Till suppleanter valdes Jonas Aspling, Björn Jakobsson och Agneta Åslund enligt valberedningens
förslag.
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§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.
Christina föreslog Calle Hernmarck, Ulla Wessling samt Per-Anders Östberg som kommande
valberedning med Calle som sammankallande. Årsmötet valde dessa.
§13. Inkomna motioner.
Inga motioner hade kommit in.
§14. Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2012-2013
Leif Olsson redogjorde kort för styrelsens verksamhetsplan. Stommen i verksamheten utgörs av
Gregoriebal, stämma på Jamtli samt utveckling av hemsidan. Under 2011 anordnas spelträffar i
Lignellsalen samt några programpunkter i Renthzogsalen som presentation av förbundet. Inga
lokalkostnader tack vare Jamtlis jubileum detta år.
§15. Fastställande av årsavgift.
Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift dvs 200 kr för vuxen och 60 kr för ungdom. Ett förslag
om höjning av ungdomsavgiften avslogs eftersom de dels är så få, dels bör stimuleras att vara med.
§16. Val av ombud till SSR:s riksstämma våren 2012.
Årsmötet beslutade att styrelsen får utse ombud till SSR:s riksstämma.
§17. Övriga frågor.
-Anders föreslog att kvarvarande stämmomedaljer ska kunna delas ut till den som anmäler intresse.
Årsmötet godkände detta. Info ut i nästa utskick.
-Sven-Bertil vill att inträde till stämman skall vara gratis för spelmän. Frågan diskuterades: självklart
vill styrelsen att spelmän inte ska behöva betala in sig när de bidrar till underhållningen för
allmänheten. Få större stämmor är dock idag gratis för spelmän. Styrelsen förhandlar så gott det går
med Jamtli men det är svårt att komma hitta en bra överenskommelse. Jan Runsten framförde att de
kunde vara en fördel om Jamtli hade representation i styrelsen.
(-Calle H avslutade övriga frågor på ett elegant sätt genom att undra hur mycket vatten som flyter
genom Kalmarsund. Ingen kunde svara på detta.)
§19. Årsmötets avslutning.
Leif Olsson tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.
Vid protokollet
Anders Wedlund
justeras
Leif Olsson
Ordförande

Agneta Åslund
justerare
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