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Protokoll fört vid Svenska Suzukiförbundets årsmöte 2005 
 
Tid :   Söndagen den 20 mars 2005 kl. 13.30-15.00. 
Plats:  Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Jönköping. 
 
Närvarande:  Sex lokalavdelningar representerades. 
 Sexton personer deltog under mötet. Se bilaga. 
 
 
§ 1. Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för mötet 
Sven Sjögren öppnade mötet och hälsade all hjärtligt välkomna.  
Till mötesordförande valdes Sven Sjögren och till mötessekreterare Sven Andersson. 
 
§ 2. Val av justerare tillika rösträknare 
Till justerare valdes Britt Johansson och Maja Radic. 
 
§ 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 skickades till 
samtliga lokalföreningar med e-post i slutet av januari, några dagar senare än vad som är 
föreskrivet. Kallelsen lades också ut på förbundets hemsida.  
 
Beslut. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
§ 5. Föredragning av verksamhetsberättelse för 2004 
Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen. Det uppmärksammades att antalet anslutna 
lärare minskat och att det bör bevakas att denna trend inte fortsätter.   
 
Beslut. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. 
 
§ 6. Föredragning av ekonomisk berättelse för 2004 
Kassören föredrog den ekonomiska berättelsen. 
Fråga ställdes om förbundets bibliotek. Ordförande informerade om att detta finns i Höganäs 
och att det också finns information om biblioteket på förbundets hemsida.  
Fråga ställdes också om det finns möjlighet för förbundet att söka pengar direkt från Statens 
Ungdomsstyrelse. Mötet var enigt om att förutsättningarna för detta bör undersökas.   
 
§ 7. Föredragning av revisionsberättelsen 
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2004 föredrogs av kassör Inga-Lena Nordgren. I den 
tillstyrkte revisorerna att den av styrelsen framlagda balans- och resultaträkningen fastställes. 
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§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av balansräkning 
Beslut. Årsmötet beslutade att fastställa den av styrelsen framlagda balans- och resultat-
räkningen per 2004-12-31 samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004. 
 
§ 9. Val av ordförande för ett år 
Beslut. Till ordförande omvaldes Sven Sjögren. 
 
§ 10. Val av två ledamöter för två år.  
Beslut. Inga-Lena Nordgren och Sven Andersson omvaldes som ledamöter.  
 
§ 11. Val av suppleant för två år 
Beslut. Ann-Kristin Nyström omvaldes som suppleant. 
 
§ 12. Val av två revisorer för ett år 
Beslut. Bo Thor omvaldes. Nyval skedde av Fredrik Möller, Falun. 
 
§ 13. Val av två revisorssuppleanter för ett år 
Beslut. Hans Augustinsson omvaldes. Nyval skedde av Lennart Korsfeldt, Linghem. 
 
§ 14. Val av valberedning för ett år 
Beslut. Kenneth Beinerfelt och Carin Ehrenkrona omvaldes att ingå i valberedningen. Nyval 
skedde av Ann-Loui Nilzén, Jönköping. Kenneth Beinerfelt utsågs till sammankallande för 
valberedningen. 
 
§ 15. Fastställande av årsavgifter 
Styrelsen föreslog oförändrade årsavgifter, dvs 250 kr för A-, B- och C-medlemmar, 200 kr 
för D-medlemmar och lägst 200 kr för E-medlemmar.  
 
Beslut. Årsmötet beslutade att årsavgifterna ska vara oförändrade. 
 
§ 16 Propositioner 
Styrelsen föreslog att för att få en förbättrad kontinuitet i arbetet ska revisorerna väljas 
växelvis i 2-årsperioder. 
 
Beslut. Årsmötet biföll propositionen. 
 
§ 17 Motioner  
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.  
 
§ 18. Budget för verksamhetsåret 2005 
Kassören Inga-Lena Nordgren presenterade styrelsens förslag på budget för 2005. Styrelsen 
har beslutat att föreslå en ändring i den förelagda budgeten, sålunda att den budgeterade 
kostnaden 4 000 kr för Kozmos delas lika mellan Kozmos och flöjtläger. Kassören förklarade 
också att det i budgeten har tydliggjorts att del av kursavgifterna för sommarläger går till 
förbundet. Det noterades också att tryckkostnaderna för SuzukiNytt ökat genom införandet av 
färgtryck.     
 
Beslut. Årsmötet beslöt att godkänna den av styrelsen framlagda budgeten. 
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§ 19. Information om årets sommarkurser 
Aktuell information om sommarkurserna 2005 gavs av Sven Andersson. Anders Ljungar-
Chapelon informerade om flöjtkursen i Katrineberg. Få anmälningar har kommit in. Det är 
angeläget att en flöjtkurs kommer till stånd, och för att möjliggöra att kursen kan genomföras 
får även de som inte är medlemmar i Suzukiförbundet en tillfällig möjlighet att få delta vid 
sommarlägret. Anders uppmanade därför alla att hjälpas åt att sprida information till 
flöjtelever och deras föräldrar om denna möjlighet. På lägret finns även möjlighet till 
auskultation.  
 
Gunilla Rönnberg informerade om att pianoelever som anmält sig till lägret i Jönköping även 
kommer att få undervisning på orgel av läraren Robert Öhman.  
 
§ 20. Övriga frågor 
Fråga ställdes angående § 16 från föregående årsmötesprotokoll med proposition om att bilda 
en  sponsorgrupp inom SSZ. Ordförande informerade om att en annons har satts in i 
SuzukiNytt, men att detta inte gett något resultat.    
 
§ 21. Fastställande av datum och plats för nästa årsmöte. 
Beslut. Nästa årsmöte fastställdes till den 26 mars 2006 i Hedemora. I anslutning till årsmötet 
planeras för en förnyad föreningsträff den 25-26 mars. 
 
§ 22. Mötets avslutande 
Sven Sjögren tackade Jönköpings Suzukiförening för värdskapet vid årsmötet och för den fina 
musikunderhållningen som elever från Jönköpings och Ulricehamns Suzukiföreningar bjöd på 
i samband med lunchen.   
 
 
 
 
 
Sven Sjögren Sven Andersson 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
Britt Johansson Maja Radic 
Justerare Justerare 
 
 
 
 


