Protokoll från årsmöte i Jämtland/Härjedalens
spelmansförbund, den 9/3 2013 kl 16 på Restaurang Hov.
Närvarande: Leif Olsson, Christina Reuterwall, Anders Wedlund, Calle Hernmarck, , Jan Runsten,
Agneta Åslund, Sevald Allmin, Nils Eric Nilsson, Anders Jonsson, Katarina Hallberg, Sven-Bertil
Sahlin (senare).
§1. Årsmötets öppnande
Ordförande Leif Olsson hälsade välkommen.
§2. Kallelse och dagordning
Kallelse och dagordning godkändes med tillägg av en övrig punkter från Anders..
§3. Val av årsmötesfunktionärer
Anders Jonsson valdes till ordförande, Anders Wedlund till sekreterare samt Katarina Hallberg och
Jan Runsten till att justera protokollet.
§4 Styrelsens verksamhetsberättelse.
Anders Wedlund läste upp verksamhetsberättelsen för 2012. Årsmötet godkände den med tillägget
att Lapp-Nilsmedaljen tilldelades Gunnar Stenmark..
§5. Kassarapport.
Christina Reuterwall redogjorde för kassarapporten. Årets resultat visar ett underskott på knappt
25000 kr. Minusposterna för året var framför allt inställda låtkurser till stämman samt artistarvoden
där bidragen inte täckte kostnaderna. Styrelsen gjorde också en medveten satsning både på
Gregoriebal, konserter på Jamtli under våren och till stämman med Triakel som dragplåster. En
bidragande orsak till att kurserna inte blev av kan ha varit den nya folkmusikfestivalen i Stockholm
som förlades samma helg som vår stämma.
Sevald Allmin hade uppfattningen att man får lov att acceptera underskott någon gång, men i
längden går det inte. Årsmötet kunde därmed godkänna kassarapporten.
§6. Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen lästes upp. Räkenskaperna är i gott skick varför revisorerna tillstyrker att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2012. Mötet godkände revisionsberättelsen.
§7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
§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 och Christina Reuterwall samt nyvaldes
Jens Evaldsson och Ulla Wessling till ordinarie styrelsemedlemmar.
§10. Val av suppleanter
Till suppleanter valdes Björn Jakobsson, Agneta Åslund och Jorun Olsson enligt valberedningens
förslag.
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§11. Val av revisorer och revisorssuppleant.
Nuvarande revisorerna Sewald Allmin och Nils Eric Nilsson hade avsagts sig uppdraget efter många
år. Årsmötet valde enligt valberednings förslag Astrid Pullar och Henry Malander till revisorer samt
som revisorssuppleant Katarina Hallberg. Årsmötet tackade Sewald och Nils Eric för deras
mångåriga insatser.
§12. Val av valberedning.
Årsmötet valde på förslag av styrelsen Per-Anders Östberg och Eva Jonsson som ny valberedning
med Eva som sammankallande. Calle Hernmarck fick därmed avsluta sitt uppdrag som han skött
utomordentligt under flera år.
§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 14-15 juni på Jamtli samt utveckling av hemsidan. Utöver det kommer
samarbete med andra organisationer ske för danskvällar med Klubb 3, höstprojekt med Estrad Norr,
nätverk för digitala arkiv (Medelpads spelmansförbund), projekt för mera spelmansmusik i närradion
(Jämtbälgen och Glamusikalliansen) samt ungdomsverksamhet/låtverkstad (Bilda studieförbund).
§15. Fastställande av årsavgift.
Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift dvs 200 kr för vuxen och 60 kr för ungdom.
§16. Val av ombud till SSR:s riksstämma våren 2012.
Årsmötet beslutade att styrelsen får utse 1-2 ombud till SSR:s riksstämma.
§17. Övriga frågor.
Katarina Hallberg presenterade sin nya roll som konsulent för studieförbundet Bilda. Hon
poängterade att alla bör försöka redovisa återkommande (minst 3) verksamheter till Bilda. Det ger ett
underlag för att vi kan ha henne kvar som lokalt ombud och de som redovisar har möjlöigheter att få
hjälp med olika saker kring musicerande. Hon planerar också för att starta låtverkstad enligt koncept
från Hälsingland med Kjell-Erik Eriksson och Olle af Klintberg som lärare. Ungdomar skall träffas 2
gånger per termin och få lära sig låtar, arrangemang mm. Uppstart under hösten med besök av
låtverkstad i kulturskolorna samt inspirationsmöte med Eiwor Kjellberg.
§18. Årsmötets avslutning.
Leif Olsson tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.
Vid protokollet
Anders Wedlund
Justeras
Anders Jonsson
ordförande

Katarina Hallberg
justerare

Jan Runsten
justerare
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