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Protokoll fört vid Svenska Suzukiförbundets årsmöte 2007 
 

Tid :  Lördagen den 24 mars 2007 kl. 13.30-15.00 

Plats:  Församlingshemmet, Svenska kyrkan, Gislaved. 

 

Närvarande:  Fyra lokalavdelningar representerades. 

 Elva personer deltog under mötet. Se bilaga. 

 

 

§ 1. Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för mötet 

Sven Sjögren öppnade mötet och hälsade all hjärtligt välkomna.  

Till mötesordförande valdes Sven Sjögren och till mötessekreterare Sven Andersson. 

 

§ 2. Val av justerare tillika rösträknare 

Till justerare valdes Staffan Lindqvist och Kerstin Paulsberg. 

 

§ 3. Fastställande av dagordning och röstlängd enligt upprop 
Dagordningen fastställdes. Röstlängden fastställdes genom upprop. 

 

§ 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 

Kallelse till årsmötet ska utgå två månader innan mötet. Kallelsen till årsmötet fanns införd i 

SuzukiNytt nr 4 2006, sida 4. Tidningen kom ut sista veckan i december. Inbjudan till 

årsmötet har också funnits införd på Svenska Suzukiförbundets hemsida.  

Beslut. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

 

§ 5. Föredragning av verksamhetsberättelse för 2006 

Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen.  

Beslut. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. 

 

§ 6. Föredragning av ekonomisk berättelse för 2006 

Kassören föredrog den ekonomiska berättelsen. Det konstaterades att verksamheten gått med 

ett stort underskott under året. Styrelsen har diskuterat olika åtgärder för att öka intäkterna och 

minska utgifterna, se vidare under § 18. Budget för verksamhetsåret 2007. 

 

§ 7. Föredragning av revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2006 föredrogs av Kenneth Beinerfelt. I den 

tillstyrkte revisorerna att den av styrelsen framlagda balans- och resultaträkningen fastställes. 

 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av balansräkning 

Beslut. Årsmötet beslutade att fastställa den av styrelsen framlagda balans- och resultat-

räkningen per 2006-12-31 samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006. 

 

§ 9. Val av ordförande för ett år 

Beslut. Till ordförande omvaldes Sven Sjögren. 

 

§ 10. Val av två ledamöter för två år.  

Beslut. Inga-Lena Nordgren och Sven Andersson omvaldes som ledamöter.  
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§ 11. Val av suppleant för två år 

Beslut. Antje Åström, Huddinge, valdes som suppleant. 

 

§ 12. Val av revisor för två år 

Beslut. Cecilia Karlsson, Bredaryd, valdes som revisor.  

 

§ 13. Val av revisorssuppleant för två år 

Beslut. Lennart Korsfeldt omvaldes som revisorssuppleant. 

 

§ 14. Val av valberedning för ett år 

Beslut. Kenneth Beinerfelt, Carin Ehrenkrona och Ann-Loui Nilzén omvaldes att ingå i 

valberedningen. Kenneth Beinerfelt utsågs till sammankallande för valberedningen. 

 

§ 15. Fastställande av årsavgifter 

Styrelsen föreslog oförändrade årsavgifter, dvs 250 kr för A-, B- och C-medlemmar, 200 kr 

för D-medlemmar och lägst 200 kr för E-medlemmar.  

Beslut. Årsmötet beslutade att årsavgifterna ska vara oförändrade. 

 

§ 16 Propositioner 

Styrelsen hade inkommit med följande proposition till årsmötet; 

Styrelsen föreslår att en ungdomsrepresentant knyts till Svenska Suzukiförbundets styrelse. 

Avsikten är att öka barn och ungdomars inflytande och möjlighet att påverka och förnya 

verksamheten inom förbundet. Denna representant är i första hand tänkt som en 

kommunikationslänk för SSZ:s alla unga medlemmar och deltar i styrelsearbetet  i en 

omfattning som styrelsen och representanten sinsemellan kommer överens om. 

 

Ungdomsrepresentanten föreslås att väljas för en mandattid på 2 år. 

 

Propositionen ledde till en kort diskussion om ungdomsrepresentantens roll. Representanten 

ska ses som adjungerad till styrelsen, utan rösträtt men med stort inflytande i styrelsens 

arbete. Alla synpunkter och förslag förs till styrelseprotokollen. På sikt, om detta faller väl ut, 

är det tänkbart att ungdomsrepresentanten görs till ordinarie styrelsemedlem som väljs av 

årsmötet. Det bör också övervägas om ytterligare en ungdomsrepresentant ska utses. 

Beslut: Årsmötet biföll propositionen. 

 

§ 17 Motioner  

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.  

 

§ 18. Budget för verksamhetsåret 2007 

Kassören presenterade styrelsens förslag på budget för 2007. Budgetförslaget innebär att det 

även år 2007 kommer att uppstå ett underskott på ca 126 tusen kronor, vilket gör det 

nödvändigt att se över såväl möjligheterna att hålla nere utgifterna som förstärkningar på 

intäktssidan. 

 

Styrelsen har föreslagit bl.a. följande åtgärder för att öka intäkterna: 

- Aktivt arbeta för att öka antalet medlemmar 

- Organisera ett system med stödmedlemmar/ständiga medlemmar 

- Aktivt arbeta för att få fler annonsörer och fler prenumeranter 
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- Aktivt fortsätta söka statligt stöd och bidrag från olika fonder. Styrelsen väntar 

fortfarande besked från Statens kulturråd över en ansökan om bidrag som lämnades in 

i höstas. 

- Aktivt söka olika samarbetsformer och samarbetsparter för sommarlägren.  

 

Styrelsen har föreslagit bl.a. följande åtgärder för att minska utgifterna: 

- Styrelsens arvoden fryses från och med den 1 juli 2007.  

- Styrelsemötet i januari 2008 ställs in. 

 

Årsmötet ställde frågan om det kan bli aktuellt att höja medlemsavgiften nästa år och att detta 

i så fall borde aviseras redan nu. En medlemsavgiftshöjning riskerar dock att ”skrämma bort” 

många medlemmar, varför styrelsen ser det som en tveksam åtgärd.  

 

Beslut. Årsmötet beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda budgeten. 

 

§ 19. Information om årets sommarkurser 

Aktuell information om sommarkurserna 2007 gavs av sekreteraren samt av de ansvariga för 

respektive läger, Kerstin Paulsberg och Robert Öhman. Till Jönköpingslägret den 25-29 juni 

finns nu drygt 140 elever anmälda, vilket är betydligt fler än till de senaste årens läger och 

lägret kan anses vara fulltecknat, enstaka ytterligare elever kan dock tas emot. Till lägret i 

Kjesäter den 1-5 augusti är ett 20-tal elever anmälda. Det finns en kapacitet att ta ca 36 elever. 

Sista anmälningsdag är satt till den 31 mars, men Robert ser inga problem med att ta in elever 

även efter detta datum. 

 

§ 20. Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 

 

§ 21. Fastställande av datum och plats för nästa årsmöte. 

Beslut. Nästa årsmöte fastställdes till den 12 april 2008 i Umeå.  

 

§ 22. Mötets avslutande 

Sven Sjögren tackade Gislaveds Suzukiförening för värdskapet vid årsmötet samt också ett 

stort tack till orkestern Kozmos som under ledning av Pär Peterson och Leif Elving stod för 

den fina musikunderhållningen i samband med lunchen.   

 

 

 

 

 

Sven Sjögren Sven Andersson 

Ordförande Sekreterare 

 

 

 

 

Staffan Lindqvist  Kerstin Paulsberg  

Justerare Justerare 

 

 


