Protokoll fört vid Svenska Suzukiförbundets årsmöte 2008
Tid :
Plats:

Lördagen den 12 april kl. 13.30-15.00
Musikskolan, Umeå.

Närvarande:

Två lokalavdelningar representerades.
Tolv personer deltog under mötet. Se bilaga.

§ 1. Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för mötet
Sven Sjögren öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.
Till mötesordförande valdes Sven Sjögren och till mötessekreterare Sven Andersson.
§ 2. Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare valdes Agneta Högstadius och Eva Nilsson.
§ 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 2007, sida 6. 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 2007
Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen.
Beslut. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.
§ 6. Föredragning av ekonomisk berättelse för 2007
Kassören redogjorde för det ekonomiska bokslutet 2007. Resultatet är drygt +30 000 kr,
framförallt genom att lägret i Jönköping gick bra och att förbundet inte hade några kostnader
för lägret i Kjesäter. Det positiva resultatet innebär att ESA-avgiften kan skrivs av under ca 3
år mot den fordran på ca 17000 kr som finns. Hälften av överskottet i 2007 års bokslut, ca
15000 kr, används till lärarmedlemsavgifter till ESA.
Resultatet innebär att den tidigare beslutade frysningen av styrelsearvoden kan hävas och att
arvodena för andra halvåret 2007 och första halvåret 2008 kan betalas ut. För andra halvåret
2008 bör arvodena hållas inne tills dessa att resultaten av sommarlägren finns klara.
Förslag från årsmötet:
- Skriv in i annonserna till sommarlägren att medlemskap i RUM (Riksförbundet Unga
Musikanter) kan erhålla bidrag vid deltagande i Svenska suzukiförbundets sommarkurser.
- Anordna insamlingar till suzukiverksamheten i samband med konsertarrangemang m.m.
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§ 7. Föredragning av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2007 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 resultaträkningen per 2007-12-31 samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.
§ 9. Val av ordförande för ett år
Beslut. Till ordförande omvaldes Sven Sjögren.
§ 10. Val av två ledamöter för två år.
Beslut. Robert Öhman, Timmernabben, omvaldes som ledamot. Som ny ledamot valdes
Ingrid Lindström, Västerås.
§ 11. Val av suppleant för två år
Beslut. Yvonne Gunnebrant Österström, Mönsterås, omvaldes som suppleant.
§ 12. Val av revisor för två år
Beslut. Git Skoog-Olausson, Hult, omvaldes som revisor.
§ 13. Val av revisorssuppleant för två år
Beslut. Hans Augustinsson, Linköping, omvaldes som revisorssuppleant.
§ 14. Val av valberedning för ett år
Beslut. Kenneth Beinerfelt och Ann-Loui Nilzén omvaldes att ingå i valberedningen. Då
ingen ytterligare representant kunde utses vid mötet uppdrogs åt Umeå suzukiförening att
lämna förslag representant till valberedningen.
§ 15. Fastställande av årsavgifter
Styrelsen föreslog höjda årsavgifter i enlighet med propositionen § 16. De nya avgifterna blir
därmed 350 kr för A-, B- och C-medlemmar, 250 kr för D-medlemmar och lägst 200 kr för Emedlemmar (oförändrat).
Förslag från årsmötet
- Ge en bonus till den förening som kan höja sitt medlemsantal mest (beräknat som
procentuell höjning)
Beslut. Årsmötet beslutade att årsavgifterna för år 2009 ska höjas enligt styrelsens förslag.
§ 16. Propositioner
Styrelsen hade inkommit med följande proposition till årsmötet;
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för lärare höjs med 100 kr till 350 kr och för familjer
med 50 kr till 250 kr från och med år 2009.
Den föreslagna höjningen skulle, med oförändrat medlemsantal, dels täcka
medlemsavgifterna till ESA (European Suzuki Association), dels även täcka de senaste årens
allmänna kostnadsökning för utgivningen av SuzukiNytt.
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Förslag från årsmötet:
- Alla bör aktivt arbeta för att lokalföreningarna organiserar medlemmarna, det finns idag
många aktiva som inte är medlemmar i förbundet.
Beslut: Årsmötet biföll propositionen.
§ 17. Motioner
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
§ 18. Budget för verksamhetsåret 2008
Kassören presenterade styrelsens förslag på budget för 2008. Budgetförslaget innebär att det
under år 2008 kommer att uppstå ett stort underskott, vilket gör det nödvändigt att se över
såväl möjligheterna att hålla nere utgifterna som förstärkningar på intäktssidan.
Beslut. Årsmötet beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda budgeten.
§ 19. Information om årets sommarkurser
Aktuell information om sommarkurserna 2008 gavs av sekreteraren. Till Jönköpingslägret den
23-27 juni har drygt 160 elever anmält sig, vilket är betydligt fler än vad som kan tas emot, då
deltagarantalet måste begränsas till max. ca 140 elever. Till lägret i Oskarshamn den 24-27
juni för piano och orgel har knappt 20 elever anmält sig vilket är för få för att det ska vara
genomförbart av ekonomiska skäl. Lägret kommer därför att ställas in.
§ 20. Övriga frågor
- Årsmötet föreslog att normalstadgarna för föreningar ändras så att en ungdomsrepresentant
bör ingå i föreningens styrelse. En allmän uppmaning bör också skickas ut till föreningarna
att verka för att ungdomsrepresentanter väljs in i styrelserna.
- Årsmötet föreslog att alla föreningar uppmanas att lämna förslag på tre av sina lokala
folklåtar som kan samlas in och tryckas upp i ett gemensamt häfte som sedan sprids till de
olika föreningarna i landet.
§ 21. Fastställande av datum och plats för nästa årsmöte.
Beslut. Nästa årsmöte fastställdes till den 21 mars 2009 i Ljungby.
§ 22. Mötets avslutande
Sven Sjögren tackade Umeå Suzukiförening för värdskapet vid årsmötet samt ett särskilt stort
tack till föreningens unga musikanter för den fina musikunderhållningen innan
årsmötesförhandlingarna startade.

Sven Sjögren
Ordförande

Sven Andersson
Sekreterare

Agneta Högstadius
Justerare

Eva Nilsson
Justerare
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