
Protokoll fört vid Svenska Suzukiförbundets årsmöte 2003 
 
Tid :   Lördagen den 5 april 2002 kl. 13.30-15.30 
Plats:  Kristinaskolan, Norrköping 
 
 
Närvarande  Sex lokalavdelningar representerades. 
 Tjugotvå personer deltog under mötet. Se bilaga. 
 
 
§ 1. Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till mötesordförande valdes Sven Sjögren och till mötessekreterare Ingrid Litborn. 
 
§ 2. Val av justerare tillika rösträknare 
Till justerare valdes Jakob Engelstoft och Dagny Johnsson. 
 
§ 3. Fastställande av dagordning och röstlängd enligt upprop 
Dagordningen fastställdes. Årsmötet beslöt att ändra ordningsföljden på paragraferna längre 
ner på dagordningen. § 15 avseende årsavgifter beslöts att ta efter propositioner och motioner. 
Röstlängd fastställdes genom upprop av deltagarna. 
 
§ 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
Kallelse till årsmötet skickades per e-post ut till kontaktpersonerna i lokalföreningarna två 
månader före årsmötet. De föreningen som inte bekräftade att de fått kallelsen fick efter ett 
par veckor samma kallelse per post.  
Beslut Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
§ 5. Föredragning av verksamhetsberättelse för 2002 
Verksamhetsberättelsen föredrogs.  
Beslut Verksamhetsberättelsen godkändes med följande tillägg under rubriken  ESA-
examinationer: Orgel nivå 1 i Örebro (kursen genomfördes vid Piteå Musikhögskola). Sex 
examinerades. Samt under rubriken Suzukilärarutbildningar: Orgel nivå 1 vid 
Musikhögskolan i Stockholm. Lärartränare Gunilla Rönnberg. 
 
§ 6. Föredragning av ekonomisk berättelse för 2002 
Den ekonomiska berättelsen föredrogs och godkändes. 
 
§ 7. Föredragning av revisionsberättelsen 
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2002 föredrogs. Revisorerna tillstyrkte att den av 
styrelsen framlagda balans- och resultaträkningen fastställes. 
 
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av balansräkning 
Årsmötet beslutade att fastställa den av styrelsen framlagda balans- och resultaträkningen per 
2002-12-31 samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002. 
 
§ 9. Val av ordförande för 1 år 
Till ordförande omvaldes Sven Sjögren. 
 
§ 10. Val av två ledamöter för 2 år 
Ingrid Litborn och Inga-Lena Nordgren omvaldes. 



 
 
§ 11. Val av suppleant för 2 år 
Nyval skedde av Ann-Kristin Nyström. 
 
§ 12. Val av två revisorer för 1 år 
Anette Agardh och Bo Thor omvaldes. 
 
§ 13. Val av två revisorssupplenater för 1 år 
Omval skedde av Annika Westman och Hans Augustinsson. 
 
§ 14. Val av valberedning 
Till valberedning nyvaldes Carin Ehrenkrona, sammankallande och Kenneth Beinerfelt. Birgit 
Seffmark omvaldes. 
 
§ 16 och 17. Två propositioner från styrelsen. Motioner från Bo Thalén och Sonja Edén 
Proposition rörande namnändring av medlemskategori E 
Denna proposition behandlades samtidigt med motionen från Bo Thalén. 
I stadgarna heter medlemskategori E Varje annan intresserad. Styrelsen föreslår att denna 
medlemskategori byts ut till Stödjande medlem och att medlemsavgiften blir just ett stöd om 
avgiften sätts till lägst 200 kr/år. 
Motion rörande borttagande av medlemskategoti E.  
Bo Thaléns har inkommit med en motion som gäller borttagande av medlemskategori E 
främst av praktiska skäl. Han uppger att många familjer med spelande barn frågar om de kan 
tillhöra kategori E istället för kategori D, familjer med spelande barn. Istället vill han hänvisa 
dessa medlemmar till att enbart lösa prenumeration på tidningen SuzukiNytt. 
Årsmötet stödde styrelsens förslag att det ska gå att vara medlem i Svenska Suzukiförbundet 
enbart av intresse och att det ska finnas en möjlighet att ekonomiskt stödja organisationen 
genom att man kan betala in valfritt belopp om lägst 200 kr/år. 
Beslut Årsmötet biföll propositionen avseende namnändring av medlemskategori E till 
Stödjande medlem med en avgift om lägst 200 kr/år. 
Årsmötet avslog samtidigt Bo Thaléns motion angående borttagande av medlemskategori E. 
 
Motion rörande brassmusikens framtida intåg i Svenska Suzukiförbundet 
Sonja Edén har inkommit med en motion som handlar om en framtida utökning av 
suzukimetoden till att även innefatta brassinstrument. I Norrköping finns en grupp 
trumpetelever som undervisas i en norsk instrumentalmetod kallad Rett på musikken, vilken 
är direkt inspirerad av suzukimetoden. 
Sonja föreslår att en arbetsgrupp tillsätts som arbetar för att skapa förutsättningar för ett 
ingående samarbete mellan Svenska Suzukiförbundet och lärare som undervisar enligt Rett på 
musikken, i första hand genom att bereda plats för dessa lärare i Svenska Suzukiförbundet. 
Arbetsgruppen skulle bestå av personer som har kunskap om Svenska, Europeiska och 
Internationella Suzukiförbundets stadgar, organisation och historik och personer med 
erfarenhet av Rett på musikken-undervisning och kontakt med Norsk Musikkorps Forbund 
och Baerums Musikkskole, där denna undervisning en gång startade. 
Styrelsen föreslog att denna motion skulle bifallas och föreslog också namn på de personer 
som skulle kunna ingå i arbetsgruppen. 
Beslut Årsmötet biföll Sonja Edéns motion, att en arbetsgrupp tillsätts som arbetar fram 
förslag hur ett samarbete mellan Svenska Suzukiförbundet och lärare som undervisar på 
brassinstrument efter Rett på musikken-läroböcker skulle kunna se ut. Följande personer 



utsågs för att ingå i arbetsgruppen: Haukur Hannesson, Sonja Edén och Anne-Berit 
Halvorsen. 
 
Proposition gällande höjning av medlemsavgifter  
Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgifterna till förbundet. De senaste åren har 
sommarkursernas resultat varit negativt samtidigt som styrelsen har funnit det nödvändigt 
med satsningar på medlemsregistret och hemsidan. Dessutom kommer Det Europeiska 
Suzukiförbundet kommer att höja sina avgifter. Detta drabbar SSZ hårt eftersom avgifterna 
baseras på antalet utbildade suzukilärarmedlemmar och Sverige har flest sådana i hela Europa. 
Därför föreslår också styrelsen att lärarmedlemmar får betala en högre avgift gentemot 
familjer med spelande barn. 
Beslut Årsmötet biföll styrelsens proposition. 
 
§ 15. Fastställande av årsavgifter 
De nya årsavgifter fastställdes: 
Medlemskategori A, B och C (lärare) 250 kr. Pensionerad lärare 100 kr. 
Medlemskategori D (familjer med spelande barn) 200 kr. 
Kategori E (stödjande medlem) lägst 200 kr. 
 
 § 18. Budget för nästa verksamhetsår 
Årsmötet beslöt att godkänna den av styrelsen framlagda budgeten för 2004. 
 
§ 19. Information om årets sommarkurser 
Aktuell information om sommarkurserna 2004 gavs av styrelsen och Carin Ehrenkrona från 
Linköpings  Suzukiförening. 
 
§ 20. Övriga frågor 
Inga övriga frågor upptogs. 
 
§ 21. Fastställande av datum och plats för nästa årsmöte. 
Mars Jörgensen från Faluns Suzukiförening inbjöd till nästa års årsmöte som fastställdes till 
lördagen den 27 mars 2004. 
 
§ 22. Mötets avslutande 
Sven Sjögren tackade Norrköpings Suzukiförening för värdskapet vid årsmötet, för en 
omväxlande och trevlig konsert samt goda gratänger och sallad, kaffe och dopp. 
 
 
 
 
 
Sven Sjögren   Ingrid Litborn 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
Jakob Engelstoft  Dagny Johnsson 
Justerare   Justerare 
 



 
 
 


