Kära medlemmar i Svenska Suzukiförbundet,
I skrivande stund råder det en mycket ovanlig situation både här hemma och i
resten av vår värld.
Det är mycket som inte är som vanligt och vardagen är tung och annorlunda
för många av oss.
Efter att noga övervägt har styrelsen till SSZ beslutat att flytta fram båda våra
sommarkurser:
Stråkkursen 2020 i Jönköping
och
Kombokursen 2020 i Lunnevad.
Båda kurserna kommer att genomföras MED SAMMA ARRANGÖRER, SAMMA
PLATSER OCH SAMMA TIDPUNKTER ÅR 2021.
SSZ Tackar Jessica Greenberg och Göteborgs Suzukiförening samt AnnaMaria
Hedin och Suzukiföreningen Fru Musica för deras tillit och beslut att ta hand
om kurserna 2021 istället.
SSZ tackar också Anna-Carin Sundén och Kronobergs Suzukiförening för att de
tar hand om Stråkkursen 2022 i Jönköping.
Angående det praktiska :
I samråd med arrangörerna kommer SSZ att informera på hemsidan

( swesuzuki.org ) hur flytten av kurserna skall gå till och vad som gäller.

***********
På SSZ:s årsmöte i Göteborg 15.3 2020 meddelade styrelsen till SSZ att vår
ekonomi behöver stramas åt.
Löpande kostnader har blivit för höga jämfört med inkomsterna till
förbundet.
Inkomsterna består mestadels av medlemsavgifter vilka har minskat avsevärt
under de senaste tio åren.
Vi ser dock en ljusning då SSZ återigen utbildar många nya Suzukilärare vilket
i sin tur alstrar nya Suzukielever/medlemmar.

Följande åtgärder har vidtagits:
-Suzukinytt skall digitaliseras (vi sparar ca 80000kr)
-Det planeras färre nummer av Suzukinytt år 2020.
-Styrelsen (ordförande/sekreterare/kassör) har gått ned i arvoden med 50%
år 2020 ut för att minska förlusten för år 2020.
-Styrelsemöten förs helt och hållet på distans.
-SSZ har uppdaterat medlemsregistret och betalar bara för aktiva medlemmar
till ESA (vilket har minskat den posten jämfört med tidigare då SSZ betalade
till ESA för många medlemmar som inte längre var aktuella).
Till slut:
Även om det finns mycket som oroar oss alla just nu behöver vi se också allt
det goda som finns; vi blir mera och mera mån om varandra, vi finner en tröst
och glädjen i naturen -i musiken och i den globala gemenskapen över
statsgränser.
För oss i Suzukifamiljen finns det mycket kvar att glädjas åt:
Att kunna musicera på våra instrument och därmed fortsätta att utvecklas
och samtidigt bringa glädje till våra nära och kära.
I önskan av lugn påsktid till er alla:
Päivikki Wirkkala-Malmqvist, ordförande i SSZ

