Protokoll för Svenska Suzukiförbundets årsmöte 2013
Tid: Lördagen den 13 april 2013 kl. 13.00-15.00.
Plats: Kulturskolan, Östgötagatan 15, Linköping
Tre lokalavdelningar representerades. Tretton personer deltog under mötet. Se bilaga.

§1

Mötets öppnande. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Sven Sjögren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Sven Sjögren valdes till ordförande för
mötet och Lena Ljungstrand valdes till sekreterare.
§2

Val av justerare och tillika rösträknare

Carin Hansson valdes till att justera årsmötesprotokollet.
§3

Fastställande av dagordning och röstlängd

Dagordningen fastställdes. Sekreteraren läste upp namnen på personer anmälda till årsmötet.
§4

Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Kallelse till årsmötet ska utgå två månader före årsmötet. Kallelsen till årsmötet fanns införd i
Suzukinytt nr 4/2012, sid 9 och på Suzukiförbundets hemsida www.swesuzuki.org
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§5

Föredragning av verksamhetsberättelse

Mötesdeltagarna läste igenom verksamhetsberättelsen för 2012. Sekreteraren kommenterade
medlemsunderlaget. Ett tillägg till medlemsunderlaget var instrumentgrupperna kontrabas och
trumpet. Verksamhetsberättelsen godkändes.
§6

Föredragning av ekonomisk berättelse

Christina Flint Celsing, kassör redogjorde för balans- och resultaträkning för verksamhetsåret
2012.
§7

Föredragning av revisionsberättelse

Lennart Korsfeldt läste upp revisionsberättelsen och meddelade att revisorerna Johan Berge och
han själv tillstyrkt att den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen fastställts och att
styrelsen beviljats ansvarsfrihet för perioden 2012-01-01 – 2012-12-31.
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§8

Fastställande av balans- och resultaträkning. Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen.

Årsmötet beslutade att fastställa den av styrelsen framlagda balans- och resultaträkningen per
2012-12-31 samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
§9

Val av ordförande för 1 år

Sven Sjögren omvaldes som ordförande.
§ 10

Val av sekreterare för 2 år

Lena Ljungstrand omvaldes som sekreterare.
§ 11

Val av kassör för 2 år

Christina Flint Celsing omvaldes som kassör.
§ 12

Val av ersättare för 2 år

Christina Wainikka omvaldes som ersättare.
§ 13

Val av revisor för 2 år

Lennart Korsfeldt omvaldes som revisor.
§ 14

Val av revisorersättare för 2 år

Karl Soukup omvaldes som revisorersättare.
§ 15

Val av valberedning för 1 år

Kenneth Beinerfelt, Inga-Lena Nordgren och Maria Stjärnskog Nyman omvaldes som
valberedare.
§ 16

Propositioner

Förbundsstyrelsen föreslog att Svenska Suzukiförbundet (SSZ) skulle ändra medlemskategori D
för familjer till C1 för barn/ungdom respektive C2 för vuxen samt ändra medlemskategori E till
C3 för stödmedlemmar. Detta skulle innebära att alla medlemmar förutom stödmedlemmar har
möjlighet att bli invalda i styrelser och som ombud till årsmöte.
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Vidare föreslog förbundsstyrelsen att styrelsen skulle utökas med en ordinarie ungdomsledamot
som skulle väljas vid årsmötet.
Årsmötet beslutade att SSZ skulle anta de nya medlemskategorierna C1 för barn/ungdom,
C2 för föräldrar/vuxna och C3 för stödmedlemmar och att denna ändring skulle träda i
kraft från och med den 13 april 2013. Vidare beslutade årsmötet att utöka
förbundsstyrelsen med en ordinarie ungdomsledamot.
§ 17

Val av ungdomsledamot för 1 år

Miriam Hjalmarsson valdes som ordinarie ungdomsledamot.
§ 18

Fastställande av årsavgifter

Årsmötet beslutade att förbundsstyrelsen skulle få förtroendet att arbeta vidare med
uppgiften att fastställa årsavgifterna för medlemskategorierna C1 respektive C2 och att
närmare bestämma detaljerna kring medlemskapen.
Årsavgifter:
A-medlem: 350:-

Suzukilärare med nivå 5 samt lärarutbildare

B1-medlem: 350:-

Suzukilärare med nivå 3+4

B2-medlem: 350:-

Suzukilärare med nivå 1+2

B3-medlem: 350:-

Musiklärare utan nivåutbildning men med intresse för
Suzukimetoden

P-medlem: 200:-

Pensionerad Suzukilärare

C1-medlem: 250:-

Barn och ungdom (0-25 år)

C2-medlem: lägst 200:-

Stödmedlem

Barn och ungdomar som deltar i Suzukiverksamhet löser medlemskap i Svenska
Suzukiförbundet via sin lokala Suzukiförening. För barn och ungdomar finns
syskonrabatt. Det är föreningarnas ansvar att i förekommande fall ordna med
syskonrabatt.
Page 3 of 5

Protokoll för Svenska Suzukiförbundets årsmöte 2013
Det innebär att föreningarna registrerar 250 kr/barn och ungdom och rabatter för syskon
vilket ger 250 kr totalt för de barn och ungdomar som är syskon och som är medlemmar i
Svenska Suzukiförbundet.
Se exempel.
Barn 1 250 kr
Barn 2 250 kr
Barn 3 250 kr
Barn 4 250 kr
Summa 1000 kr
Rabatt -750 kr
Att betala 250 kr
Från och med verksamhetsåret 2013 kommer barn och ungdomar samt föreningarnas
styrelseledamöter och verksamma Suzukilärare att registreras som medlemmar via sin
lokala Suzukiförening. Alla medlemskap i Svenska Suzukiförbundet är individuella.
Suzukilärare, vuxna samt stödmedlemmar kan lösa direktmedlemskap i Svenska
Suzukiförbundet. Kategorierna C2 för vuxna och C3 för stödmedlemmar slås ihop till en
medlemskategori C2 för stödmedlemmar med årsavgift lägst 200 kr.
§ 19

Motioner

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
§ 20

Budget för nästa verksamhetsår

Kassören redogjorde för 2013 års budget. Årsmötet beslutade att godkänna den av styrelsen
framlagda budgeten.
§ 21

Information om årets sommarkurser

Christina Flint Celsing informerade om Svenska Suzukiförbundets riksläger den 24-28 juni i
Jönköping som detta år 2013 arrangeras i samarbete med Åkerby Suzukiförening och Christina
Lundström som pedagogiskt ansvarig. Sven Sjögren informerade om sommarens pianoläger vid
Helsjöns Folkhögskola den 24-27 juni 2013.
§ 22

Övriga frågor
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§ 23

Fastställande av datum och plats för nästa årsmöte

Den 22 mars 2014 i Västerås.
§ 24

Mötets avslutande

Sven Sjögren tackade för uppmärksamheten och avslutade årsmötet.

______________________
Sven Sjögren, ordförande

________________________
Lena Ljungstrand, sekreterare

_______________________
Carin Hansson, justerare
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