Protokoll fört vid Svenska Suzukiförbundets årsmöte 2002
Tid :
Plats:

lördagen den 6 april 2002 kl. 13.30
Vuxenskolans lokal, Falkvägen 42, Tumba

Närvarande:

Nio lokalavdelningar representerades.
Arton personer deltog under mötet. Se bilaga.

§ 1. Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande valdes Sven Sjögren och till mötessekreterare Ingrid Litborn.
§ 2. Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare valdes Kenny Sävström och Aina Wallin.
§ 3. Fastställande av dagordning och röstlängd enligt upprop
Dagordningen fastställdes. Två övriga frågor anmäldes gällande lärarträningsprocessen och flöjt på
sommarkurser. Röstlängd fastställdes genom upprop av deltagarna.
§ 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Kallelse till årsmötet skickades enligt stadgarna ut till kontaktpersonerna i lokalföreningarna två månader innan
årsmötet. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§ 5. Föredragning av verksamhetsberättelse för 2001
Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.
§ 6. Föredragning av ekonomisk berättelse för 2001
Den ekonomiska berättelsen föredrogs och godkändes.
§ 7. Föredragning av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2001 föredrogs. Revisorerna tillstyrkte att den av styrelsen framlagda
balansräkningen fastställes.
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av balansräkning
Årsmötet beslutade att fastställa den av styrelsen framlagda balansräkningen per 2001-12-31 samt beviljade
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001.
§ 9. Val av ordförande för 1 år
Till ordförande omvaldes Sven Sjögren.
§ 10. Val av två ledamöter för 2 år
Leif Elving omvaldes. Nyval skedde av Anders Ljungar-Chapelon.
§ 11. Val av suppleant för 2 år
Lotti Deimel omvaldes.
§ 12. Val av två revisorer för 1 år
Anette Agardh omvaldes och nyval skedde av Bo Thor.
§ 13. Val av två revisorsersättare för 1 år
Omval skedde av Annika Westman och nyval av Hans Augustinsson.
§ 14. Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Birgit Seffmark, Marie Selling och Göran Sandström.
§ 15. Fastställande av årsavgifter
Årsavgifterna beslöts att vara oförändrade, dvs 175 kr för alla medlemskategorier.
Styrelsen redogjorde för planerna att inför nästa årsmöte föreslå en höjning på 25 kr till 200 kr i medlemsavgift.

§ 16. Budget för nästa verksamhetsår
Årsmötet beslöt att godkänna den av styrelsen framlagda budgeten för 2002.
§ 17. Inkommen motion från Örebro Suzukiförening
Börje Ström från Örebro Suzukiförening har inkommit med en motion som gällde marknadsföreningen av
suzukimetoden i Sverige. De föreslog att förbundet skulle satsa på:
• ny presentationsskrift om suzukimetoden
• video som beskriver suzukimetoden och ger en bild av verksamheten från olika platser i Sverige
• att förnya presentationsmaterialet på hemsidan
• att förbundet undersöker möjligheten att söka tidsbegränsat projektbidrag för en deltidskonsulent som kan
besöka olika föreningar och musikskolor.
Årsmötet beslöt att stödja motionen och genomföra förslagen, vissa delar av det under förutsättning att de
ekonomiska förutsättningarna infrias.
§ 18. Proposition från styrelsen
Styrelsen har inkommit med en proposition där de föreslår att pensionerade lärarmedlemmar erhåller rabatt på
medlemsavgiften. Styrelsen finner detta vara en god gest mot lärare som arbetat i Suzukis anda och anser att
denna möjlighet gynnar ett fortsatt lärarmedlemskap i Svenska Suzukiförbundet.
Årsmötet biföll motionen.
§ 19. Information om årets sommarkurser
Aktuell information om sommarkurserna 2002 gavs av styrelsen och Lars Samuelsson från Bollnäs.
§ 20. Övriga frågor
a) Lärarträningsprocessen
Norrköpings Suzukiförening önskade klargöra tillvägagångssättet för suzukilärare som önskar vidareutbilda sig
till lärartränare.
Sven Sjögren redogjorde för ESA:s utarbetade regler och LTA-gruppens tankar hur en framtida utökning av
antalet lärartränare ska ske i Sverige.
ESA= European Suzuki Association
LTA-gruppen = lärartränarantagningsgruppen i Sverige
b) Flöjt på sommarkurser
Björn Sunnerstam, flöjtlärare i Norrköping efterlyste sommarkurser för flöjtelever.
Styrelsen berättade att man erbjudit sommarkurser på flöjt för suzukielever, men att man varit tvungen att ställa
in dessa på grund av för få anmälningar. Styrelsen ska försöka att 2003 åter erbjuda sommarkurs för
suzukiflöjtister.
§ 21. Fastställande av datum och plats för nästa årsmöte.
Norrköpings Suzukiförening inbjöd Svenska Suzukiförbundets medlemmar och dess styrelse till årsmöte i
Norrköping lördagen den 5 april 2003.
§ 22. Mötets avslutande
Sven Sjögren tackade Uttrans Suzukiförening och läraren Kitty Pääkkönen för att de för tredje gången varit
värdar för Svenska Suzukiförbundets årsmöte. Avgående ledamoten Ulla Falkenström avtackades för sina
värdefulla insatser under fyra år i styrelsen.
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