Protokoll årsmöte Jämtland/Härjedalens Spelmansförbund
Skedde på Folkdansgården Tiljan, Krondikesvägen 95D, Östersund.

28/02-2014

§1: Årsmötet öppnande
Årsmötet öppnades.
§2: Kallelse och dagordning
Kallelsen har gått ut i tid. Dagordningen godkändes.
§3: Val av årsmötesfunktionärer.
Leif Olsson valdes till ordförande för årsmötet.
Jens Joel Evaldsson valdes til sekreterar för årsmötet.
Håkan Roos och Birger Karlsson valdes till justerare och rösträknare.
§4: Styrelsens verksamhetsberättelse
Anders Wedlund gick igenom verksamhetsberättelsen (se Verksamhetsberättelse 2013.pdf
för detaljer).
Extra styrelsemedlemmar tog in under hösten för att få fungerande styrelse.
11 styrelsemöten. Diverse arr som mellandagsdans, Gregoriebal, Spelmansstämma,
mellandagsdans igen och lite annat. Hade representanter på SSR: årsmöte, vilket var några år sen
senast. Stödjer porjekt att få in folkmusiken på närradion.
Dök upp en övrig fråga om vad som kan göras mot det sjunkande medlemsantalet (årets
medlemsantal 70 pers, ner med ca 50 från förra året).
En annan övrig fråga som dök upp gällde ett problem rörande spelmansstämman.
§5: Kassarapport
Christina Reuterwall redogjorde för hur ekonomin sett ut under 2013 (se
JHspf_RR&BR2013.pdf för detaljer).
Årets resultat -4000 kr. Pendlat fram och tillbaka över 0 de senaste åren, så inget oroande.
20 000 kr i verksamhetsbidrag. Kan förändras i framtiden.
10 000 för Klubb 3:s verksamhet.
Administrationskostnad rymmer allt pappersarbete och representation på SSR:s årsmöte.
Avslutade Plusgiro-konto. Konto på Swedbank som ska flyttas över.
Betalning av faktura till webhotell blev försenat.
Ligger en leverentörsskuld på 20 000 kr. Det är för Folksams instrumentförsäkring.
Inga STIM-pengar har kommitm däremot kostnader dit.
Ligger 126 233,57 kr på bankkonto. En del kanske ska flyttas till nåt som ger bättre ränta.
§6: Revisionsberättelse
Anmärkning: Det gick 10 000 kr till Ulrika Karlsson för Klubb 3:s verksamhet, men där hon
inte hade undertecknat kontrakt. Kunde ha lätt till återbetalningsskyldighet för styrelsen om
verksamhetsrapport för Klubb 3 inte kommit in till Regionförbundet. En onödig risk. Hade det gått
fel så kunde styrelsen inte beviljats ansvarsfrihet.
Men nu så gick det väl så revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet.
§7: Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas.
§8: Val av förbundsordförande
Leif Olsson nominerades och antogs.

§9: Val av ordinarie styrelsemedlemmar
Valberedningens förslag:
Omval av Jens Evaldsson och Ulla Wessling.
Nyval av Jorun Olsson och Björn Jakobsson.
De antogs.
Noterat: Sundvis Östling nominerades och valdes först till denna post, men det var en
felläsning av valberedningens representant, som uppdagades vid nästa punk, och som då rättades.
§10: Val av suppleanter
Valberedningens förslag:
Nyval: Sundvis Östling.
Omval: Agnetha Åslund.
De antogs.
§11: Val av revisor och revisorsuppleant
Astrid Pullar och Henryk Malander valdes till revisorer. Revisorsuppleant saknas.
§12: Val av valberedning
Frågan bordlades till slutet av årsmötet för att se om någon kunde tänkas anta uppgiften då.
§13: Inkomna motioner
Inga inlämnade motioner.
§14: Verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
Verksamheten fortsätter som vanligt. Gregoriebal, spelmanstämman, med mera.
Förhoppningsvis utvecklas Frifolks verksamhet, något som Spelmansförbundet stöttar.
§15: Fastställande av årsavgift
Bestämdes att höja åldern på ungdomsgränsen till 25 år.
Har inga ungdomsmedlemmar för närvarande.
Kommentar från mötesdeltagare: Verksamheten behöver utformas mer för ungdomar, göra
den mer attraktiv.
Pengar kan behövas för sådana satsningar. Finns ett embryo i Frifolk att vinkla
verksamheten mot ungdomar.
Årsavgiften fastställdes till 200 kr. för vuxen, 100 kronor för ungdomar upp till och med 25
år.
§16: Val av ombud till SSR:s riksstämma våren 2014
Riksstämman är 11-12 april i Linköping, på Valla Folkhögskola.
Föreslogs att styrelsen utser ombud, vilket godtogs.
§17: Övriga frågor
Valberedning.
Per-Anders Östberg föreslogs till sammankallande, och styrelsen får komma med
föreslag för en andre valberedare för Per-Anders godkännande. Föreslaget godtogs.

Problem rörande Spelmansstämman
Dubbelbokning på restaurang Hov lördagkvällen, då det är tänkt att bli konsert och
spel. Undersöktes vad mötesdeltagarna tyckte om idéen att lägga konserten på Studioscenen,
Storsjöteatern? De tyckte idéen lät bra. Den nya styrelsen får jobba vidare med det.
Medlemsfrågan
Diskuterades hur vi ska värva fler medlemmar.
Följ upp medlemmar som hoppat av.
Saknas det incitament för att vara med? Förr skickades noter ut till medlemmarna,
men nu finns allt sånt på nätet.
Skicka brev med inbetalningskort. Många kan ha missat då påminnelsen för i år bara
stod i medlemsbladet. Bortfallet kan också bero på bytet från plusgiro till bankgiro, plus en
datorkrasch där register över medlemmar försvann.
Kommentar från mötesdeltagare: Förbundett bygger på att spelmanslag är igång.
Spelmanslagen håller på att försvinna. En trend av minskad aktivitet. Denna trend går generellt i
föreningsliv i allmänhet.
Frågan överlämnas till den nya styrelsen.
Bingsjöstämman
Storsjöstråket har spelat där i många år. Håkan Roos vill leda det i år igen, fast gärna
i samråd med Anders Wedlund. Han tycker det vore bra att träffas ett gäng innan och öva på
material, bilda en stomme som ger stadga.
Gör reklam på Gregoriebalen.
Gör en studiecirkel av det?
Kan förbundet betala deltagaravgifter till de som deltar?
Se vad för pengar som finns att söka.
Fortfarande öppet för folk utifrån? Ja.
§18: Årsmötets avslutande
Årsmötet avslutades.
Vid protokollet

Jens Evaldsson
Justeras

Leif Olsson, ordförande

Håkan Roos,justerare

Birger Karlsson,justerare

