Sveriges Spelmäns Riksförbund

Kallelse
Förbundsstämma

Sveriges Spelmäns Riksförbund 2020
Datum: söndag den 26 april 2020
Plats: Stadshotellet Ljusdal
Tid: 09.00-12.00
Dagordning:
§2020.1.1 Stämman öppnas av styrelsens ordförande
§2020.1.2 Fastställande av dagordning för stämman
§2020.1.3 Val av ordförande att leda förhandlingarna
§2020.1.4 Val av sekreterare för stämman
§2020.1.5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
§2020.1.6 Fråga om stämman kungjorts i behörig ordning
§2020.1.7 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
§2020.1.8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret inklusive redovisning
av det ekonomiska utfallet
§2020.1.9 Revisorernas berättelse över granskningen av verksamheten
§2020.1.10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§2020.1.11 Av styrelsen till förbundsstämman hänskjutna frågor
§2020.1.12 Behörigen väckta motioner
§2020.1.13 Fastställande av arvoden till riksförbundets styrelse och revisorer
§2020.1.14 Fastställande av medlemsavgift för nästföljande verksamhetsår
§2020.1.15 Förslag till och antagande av budget och verksamhetsplan för innevarande
verksamhets år
§2020.1.16 Val av ordförande i riksförbundets styrelse för ett år
§2020.1.17 Val av sex ledamöter i riksförbundets styrelse för två år, varav hälften väljs udda år
och hälften jämna år
§2020.1.18 Val av två revisorer jämte en suppleant, alla för ett år
§2020.1.19 Val av tre ledamöter i valberedningskommittén, alla för ett år
§2020.1.20 Övriga ärenden
§2020.1.21 Stämmans avslutande

Motioner till förbundsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari
och framläggas för stämman med styrelsens eget yttrande.
Motioner skickas till ssr@spelmansforbund.se eller
Sveriges Spelmäns Riksförbund
Box 34
64206 Malmköping

www.spelmansforbund.se

ssr@spelmansforbund.se

Sveriges Spelmäns Riksförbund

Förbundsstämma

Sveriges Spelmäns Riksförbund 2020
Helgen 24-26 april kommer SSR att ha sin årliga stämma på Stadshotellet i
Ljusdal. Denna gång är det Hälsinglands spelmansförbund som bjuder in oss
vilket känns jättekul!
Program för lördagen kommer att presenteras den 1 mars och handlingar
kommer att läggas ut på hemsidan vartefter de blir klara.
Gå till www.spelmansforbund.se och klicka er fram till fliken Förbundsstämma.

Anmälan och Boende
Ni anmäler er direkt till Stadshotellet i Ljusdal (www.stadshotelletljusdal.se) och
anger bokningskoden 13856. Ring 0651-160 80 eller maila på
stattljusdal@telia.com.
Sista bokningsdatum är 31 mars. Glöm inte att ange vilket landskapsförbund ni
tillhör.
Delegater betalar för boende och luncher själva. SSR betalar lördagens middag.
Vid samma tillfälle väljer ni mellan kött eller fiskrätt och meddelar om ni äter
vegetarisk/vegansk mat och om ni har önskemål om specialkost och ev
matallergier.
(Vi kommer att äta på Restaurang Janus tel: 0651-164 90 och info@janusbistro.se.)

Med önskan om en fortsatt trevlig vår
Patrik Andersson Tidman Verksamhetsledare och Anna Lindblad Folkmusikkonsulent
På uppdrag av Sveriges Spelmäns Riksförbunds styrelse
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Sveriges Spelmäns Riksförbund

Antal delegater som varje landskapsförbund kan skicka till förbundsstämman
(enligt § 3 i SSR:s stadgar)
Blekinge spelmansförbund
Bohusläns spelmansförbund
Dalarnas spelmansförbund
Dalslands spelmansförbund
Gotland Spelfolki
Gästriklands spelmansförbund
Hallands spelmansförbund
Jämtland/Härjedalens spelmansförbund
Hälsinglands spelmansförbund
Medelpads folkmusikförbund
Norrbottens spelmansförbund
Skånes spelmansförbund
Smålands spelmansförbund
Stockholms spelmansgille
Södermanlands spelmansförbund
Uplands spelmansförbund
Värmlands spelmansförbund
Västerbottens spelmansförbund
Västergötlands spelmansförbund
Västmanlands spelmansförbund
Ångermanlands spelmansförbund
Örebro läns folkmusikförbund
Östergötlands spelmansförbund
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