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Sveriges Spelmäns Riksförbund

Protokoll fört på ordinarie årsstämma på Norra Stadsberget, Sundsvall söndagen den 20 april 2008

§ 1 Öppnande
Mötet öppnades av SSR:s ordförande Margaretha Mattsson

§ 2 Dagordningen
Dagordningen för förbundsstämman godkändes

§ 3 Mötesordförande
Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Owe Källestål, Medelpads
Spelmansförbund

§ 4 Mötessekreterare
Till sekreterare att föra dagens protokoll valdes Kristina Berneholm, Västergötlands
spelmansförbund

§ 5 Justerare tillika rösträknare
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll, tillika rösträknare, valdes Gun-Britt
Hermansson och Lennart Danielsson

§ 6 Stämmans behöriga utlysande
Frågan om årsstämmans behöriga utlysande besvarades med ja

§ 7 Fastställande av röstlängd
Röstlängden upplästes och fastställdes. (bil 1)

§ 8 Förvaltningsberättelse och ekonomiskt utfall
Owe Källestål gick kort igenom verksamhetsberättelsen för 2007 och den lades till
handlingarna (bil 2)

Stig Hellemarck, Skånes spelmansförbund, föredrog det ekonomiska
utfallet för 2007 vilket godkändes och lades till handlingarna (bil 3)

§ 9 Revisionsberättelse 2007
Revisionsberättelsen upprättad av Lars Englund och Folke Starkman
lästes upp och godkändes. Denna lades till handlingarna.

§ 10 Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året i enlighet med
revisorernas förslag

§ 11 Av styrelsen hänskjutna frågor
a) Häfte med andrastämmor till jubileumsboken

Styrelsen meddelade att detta ej kommer att tryckas pga svagt intresse
b) Sälen Nord08 – mer info krävs och vi avvaktar att Anders Bjernulf presenterar

kostnader mm.
c) Folkmusikens Dag den 30/8 – beslutades att det är upp till landskapsförbunden att

utföra lämpliga lokala arrangemang. Affisch finns att hämta från hemsidan. SSR
kan stödja med marknadsföring av arrangemanget.



2

§ 12 Motioner
Det fanns inga motioner

§ 13 Arvoden till styrelsen
Styrelsen och revisorerna får inga arvoden och det beslutades att det
så skall förbli

§ 14 a Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen för 2008 lästes upp.
Per Gudmundson, Dalarnas Spelmansförbund yrkade ett tillägg till verksamhetsplanen
under stycket som handlar om Kulturens bildningsverksamhet. (lämnades skriftligt)
Verksamhetsplanen godkändes med det föreslagna tillägg och lades till handlingarna.
(bil 4

b Budget
Stig Hellemarck föredrog förslaget till budget för 2008 och denna fastställdes (bil 5)

§ 15 Medlemsavgift
Styrelsen föreslår att medlemsavgift 2009 är oförändrad och att en höjning av
medlemsavgiften med 15 kr (totalt 50 kr) blir aktuell inför 2010.
Årsstämman bifaller styrelsens förslag.
Stämman fastslog att medlemsavgiften för 2009 är oförändrad.

§ 16 Val av ordförande
Till ordförande i riksförbundets styrelse på 1 år valdes Margaretha
Mattsson, Dalarnas spelmansförbund

§ 17 Val av ledamöter
Till ledamöter i styrelsen på vardera 2 år valdes Stig Hellemark, Skånes
Spelmansförbund och Simon Börjars, Värmlands Spelmansförbund

§ 18 Val av styrelsesuppleanter
Till suppleanter i styrelsen på vardera 1 år valdes Gun-Britt
Hermansson, Medelpads spelmansförbund, och Kristina Berneholm,
Västergötland spelmansförbund . Inträdesordningen är Gun-Britt som första och
Kristina som andra suppleant

§ 19 Val av revisorer
Till revisorer på vardera 1 år valdes Lars Englund, Västmanlands spelmansförbund och
Folke Starkman, Heimbygdas spelmansförbund
Till revisorsuppleant på 1 år valdes Eivor Kjellberg, Hälsinglands
spelmansförbund

§ 20 Val av valberedning
Till ledamöter i valberedningen för det kommande verksamhetsåret
valdes Christer Lindmark, Ångermanlands spelmansförbund, Per Torelli, Västmanlands
spelmansförbund samt Viola Ek, Smålands spelmansförbund. Christer är
sammankallande Till suppleant i valberedningen valdes Johan Trolin, Hälsinglands
spelmansförbund

§ 21 Övriga frågor
a Ledamöter i försäkringsgruppen

Till ledamöter i försäkringsgruppen omvaldes Pär Frejd, Göran Jönson och Gunnar
Brandin
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b Nästa årsstämma
Gotland har fått förfrågan om placeringen av nästa årsstämma och lovar att återkomma
med besked så fort som möjligt.

§ 22 Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och lämnade ordet till förbundets ordförande
Margaretha Matsson.
Ett stipendium på 1000 kr från SSR delades ut till Medelpads Spelmansförbund.

Vid protokollet: Ordförande:

Kristina Berneholm Owe Källestål

Justerare: Justerare:

Gun-Britt Hermansson Lennart Danielsson


