Protokoll fört vid Svenska Suzukiförbundets årsmöte 2011
Tid: Lördagen den 26 mars 2011 kl. 11.00
Plats: Kulturskolan, Odengatan 19 i Bollnäs
Närvarande: Tre lokalavdelningar representerades. Åtta personer deltog under mötet. Se bilaga.
§1

Mötets öppnande. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Sven Sjögren öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna. Sven Sjögren valdes till mötesordförande
och Lena Ljungstrand valdes till mötessekreterare.
§2

Val av justerare och tillika rösträknare

Till justerare valdes Ingrid Lindström och Karin Hedlund.
§3

Fastställande av dagordning och röstlängd enligt upprop

Dagordningen fastställdes. Röstlängden fastställdes genom upprop. Sven informerade om att
Robert var frånvarande.
§4

Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Kallelse till årsmötet ska utgå två månader före årsmötet. Kallelsen till årsmötet fanns införd i
Suzukinytt nr 4/2010, sid 11 och på Suzukiförbundets hemsida www.swesuzuki.org
Beslut: Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§5

Föredragning av verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen lästes upp av sekreteraren. Verksamhetsberättelsen godkändes.
§6

Föredragning av ekonomisk berättelse

Kassören redogjorde för det ekonomiska bokslutet för 2010 med balans- och resultatrapport.
§7

Föredragning av revisionsberättelse

Ingrid läste upp revisionsberättelsen för Svenska Suzukiförbundet och meddelade att revisorerna Lennart
Korsfeldt och Johan Berge tillstyrkt att den av styrelsen framlagda resultaträkning och balansräkning
fastställts och att styrelsens ledamöter beviljats ansvarsfrihet för perioden 2010-01-01 –2010-12-31.
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§8

Fastställande av balansräkning. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa den av styrelsen framlagda balans- och resultaträkningen per 2010-12-31 samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
§9

Val av ordförande för 1 år

Beslut: Sven Sjögren omvaldes som ordförande.
§ 10

Val av sekreterare för 2 år

Beslut: Lena Ljungstrand omvaldes som sekreterare.
§ 11

Val av kassör för 2 år

Beslut: Christina Flint Celsing föreslogs och valdes till kassör.
§ 12

Val av ersättare för 2 år

Beslut: Christina Wainikka omvaldes som ersättare.
§ 13

Val av revisor för 2 år

Beslut: Lennart Korsfält omvaldes som revisor.
§ 14

Val av revisorsersättare för 2 år

Beslut: Karl Soukup omvaldes som revisorsersättare.
§ 15

Val av valberedning för 1 år

Beslut: Inga-Lena Nordgren föreslogs och valdes till valberedare. Kenneth omvaldes som valberedare. En
vakant postition finnes i valberedningen.
§16

Fastställande av årsavgifter

Suzukiförbundet har ett antal olika kategorier för medlemskap, A-, B-, C-, D- respektive E-medlemskap.
Förutom dessa finns också P-medlemskap för lärare som gått i pension. Årsavgifterna är oförändrade för
verksamhetsåret 2011.
§17

Propositioner

Inga propositioner hade inkommit till årsmötet.
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§18

Motioner

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
§19

Budget för nästa verksamhetsår

Kassören presenterade styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2011.
Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda budgeten.
§20

Information om årets sommarkurser

Christina Flint Celsing informerade om lägerkommittéens planering inför sommarlägret 2011. Kursen
arrangeras av Västerås Suzukiförening med Andreas Kongshaug som pedagogiskt ansvarig. 156
preliminära deltagare hade skickat in anmälan till sommarlägret. Ingen violagrupp var möjlig att anordna
detta år på grund av för få anmälningar till instrumentgruppen viola.
§21

Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes.
§22

Fastställande av datum och plats för nästa årsmöte

Beslut: Nästa årsmöte fastställdes till den 31 mars 2012 i Härnösand med Härnösand Suzukiförening som
värdar.
§23

Mötets avslutande

Sven Sjögren tackade Bollnäs/Ovanåkers Suzukiförening för värdskapet och den fina konserten framförd
av deras förenings spelande barn och ungdomar. Sven Sjögren framförde också ett särskilt tack till
samtliga mötesdeltagare för deras engagemang och intresse under årsmötesförhandlingarna.

Ordförande
Sven Sjögren

Sekreterare
Lena Ljungstrand

Justerare
Ingrid Lindström

Justerare
Karin Hedlund
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