Protokoll för Svenska Suzukiförbundets årsmöte 2014
Tid: Lördagen den 22 mars 2014 kl. 14.00-16.00.
Plats: Kulturskolan/Växhuset, Viktor Larssons Plats i Västerås

§ 1 Mötets öppnande. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Sven Sjögren valdes till mötesordförande och Lena Ljungstrand till mötessekreterare.
§ 2 Val av justerare och tillika rösträknare
Jeanette Gränjefors valdes till att justera protokollet.
§ 3 Fastställande av dagordning och röstlängd enligt upprop
Dagordningen fastställdes. Sekreteraren läste upp namnen på personer anmälda till årsmötet.
§ 4 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§ 5 Föredragning av verksamhetsberättelse
Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen.
§ 6 Föredragning av ekonomisk berättelse
Christina Flint Celsing, kassör redogjorde för balans- och resultatrapport.
§ 7 Föredragning av revisionsberättelse
Kassören läste upp revisionsberättelsen som tillstyrkts av revisorerna Lennart Korsfeldt och
Johan Berge.
§ 8 Fastställande av balans- och resultaträkning. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§ 9 Val av ordförande för 1 år
Sven Sjögren omvaldes som ordförande.
§ 10 Val av ungdomsledamot för 1 år
Ellika Öhman valdes som ny ungdomsledamot.
§ 11 Val av två ledamöter för 2 år
Yvonne Gunnebrant Österström och Ingrid Lindström omvaldes som ledamöter.
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§ 12 Val av ersättare för 2 år
Anders Neiker valdes som ny ersättare.
§ 13 Val av revisor för 2 år
Jeanette Gränjefors valdes till ny revisor.
§ 14 Val av valberedning för 1 år
Inga-Lena Nordgren, Maria Nyman Stjärnskog och Andreas Kongshaug valdes som valberedare.
§ 15Fastställande av årsavgifter
Årsavgifterna var oförändrade.
§ 16 Propositioner
Ingen proposition hade inkommit till årsmötet.
§ 17 Motioner
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
§ 18 Budget för nästa verksamhetsår
Budgeten för verksamhetsåret 2014 godkändes.
§ 19 Information om årets sommarkurser
Ordföranden berättade om sommarens pianoläger och stråkläger samt kammarorkesterläger.
§ 20 Övriga frågor
Ingen övrig fråga.
§ 21 Fastställande av datum och plats för nästa årsmöte
Nästa årsmöte kommer att äga rum den 21 mars 2015 i Stockholm, Flemingsberg.
§ 22 Mötets avslutande
Sven förklarade mötet avslutat.

Sven Sjögren, ordförande

Lena Ljungstrand, sekreterare

Jeanette Gränjefors, justerare

