Protokoll fört vid Svenska Suzukiförbundets årsmöte 2009
Tid :
Plats:

Lördagen den 21 mars kl. 14.00-15.30
Annelundsgården, Ljungby.

Närvarande:

Fyra lokalavdelningar representerades.
Tio personer deltog under mötet. Se bilaga.

§ 1. Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för mötet
Sven Sjögren öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.
Till mötesordförande valdes Sven Sjögren och till mötessekreterare Sven Andersson.
§ 2. Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare valdes Jörgen Alm och Ulrika Elofsson-Linder.
§ 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 fanns införd i
SuzukiNytt nr 4 2008, sida 9. Tidningen kom ut sista veckan i december. Inbjudan till
årsmötet har också funnits införd på Svenska Suzukiförbundets hemsida.
Beslut. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§ 5. Föredragning av verksamhetsberättelse för 2008
Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen.
Beslut. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen med följande rättelser: Ingrid Lindström
är A-medlem samt att Agneta Högstadius, Umeå, har ingått i valberedningen.
§ 6. Föredragning av ekonomisk berättelse för 2008
Kassören redogjorde för det ekonomiska bokslutet för år 2008 med balans- och
resultatrapport.
§ 7. Föredragning av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2008 föredrogs av Kenneth Beinerfelt. I den
tillstyrkte revisorerna att den av styrelsen framlagda balans- och resultaträkningen fastställes.
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av balansräkning
Beslut. Årsmötet beslutade att fastställa den av styrelsen framlagda balans- och resultaträkningen per 2008-12-31 samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
§ 9. Val av ordförande för ett år
Beslut. Till ordförande omvaldes Sven Sjögren.
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§ 10. Val av två ledamöter för två år.
Beslut. Inga-Lena Nordgren, Ljungby, omvaldes som ledamot. Som ny ledamot valdes Lena
Ljungstrand, Göteborg.
§ 11. Val av suppleant för två år
Beslut. Christina Wainikka, Stockholm, valdes som suppleant.
§ 12. Val av revisor för två år
Inget förslag till revisor förelåg vid årsmötet. Valberedningen har inte lyckats hitta någon ny
revisor efter avgående Cecilia Karlsson. Valberedningen kommer att fortsätta söka kandidater
under året.
Beslut. Beslut om tillsättning av revisor delegerades till förbundets styrelse.
§ 13. Val av revisorssuppleant för två år
Beslut. Lennart Korsfelt, Linghem, omvaldes som revisorssuppleant.
§ 14. Val av valberedning för ett år
Beslut. Kenneth Beinerfelt, Ann-Loui Nilzén och Agneta Högstadius omvaldes att ingå i
valberedningen.
§ 15. Fastställande av årsavgifter
Styrelsen föreslog att den vid årsmötet 2008 beslutade årsavgiften för D-medlemmar, 250 kr,
ska gälla från och med år 2010. Skälet till styrelsens förslag är att informationen till
medlemmarna om avgiftshöjningen inte varit tillräckligt tydlig. I övrigt gäller de årsavgifter
som beslutades vid årsmötet 2008.
Beslut. Höjningen av årsavgiften för D-medlemmar med 50 kr till 250 kr ska gälla från och
med år 2010.
§ 16. Propositioner
Inga propositioner hade inkommit till årsmötet.
§ 17. Motioner
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
§ 18. Budget för verksamhetsåret 2009
Kassören presenterade styrelsens förslag till budget för 2009. Efter önskemål från revisorerna
har beräknade intäkter och kostnader för sommarkurserna arbetats in i resultatbudgeten.
Från årsmötet kom förslag om att utnyttja Svenska Bidragsakuten med hjälp att söka olika
bidrag. Alla idéer och uppslag som kan förstärka förbundets kassa välkomnas.
Årsmötet ställde också en fråga vem som äger rättigheterna till Suzukilitteraturen. Ordförande
svarade att detta ägas Alfred Publikationer.
Beslut. Årsmötet beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda budgeten.
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§ 19. Information om årets sommarkurser
Aktuell information om sommarkurserna 2009 gavs av Sven Sjögren och Robert Öhman.
Ännu så länge är det relativt få anmälningar till de två lägren i Jönköping den 20-24 juli
respektive Oskarshamn den 15-18 juni. Sista anmälningsdag är den 1 april.
§ 20. Övriga frågor
- Ansvaret för medlemsregistret tas över av Kenneth Beinerfelt från och med den 1 juni
2009.
- Kenneth Beinerfelt framförde en hälsning och visade bilder från en nystartad
Suzukiförening i den lilla staden Concepcion i Bolivia, som han besökte förra sommaren.
§ 21. Fastställande av datum och plats för nästa årsmöte.
Beslut. Nästa årsmöte fastställdes till den 27 mars 2010 i Flemingsberg med Södertörns
Suzukiförening som värdar.
§ 22. Mötets avslutande
Sven Sjögren tackade Ljungby Suzukiförening för värdskapet vid årsmötet samt framförde ett
särskilt stort tack till föreningens unga musikanter för den fina musikunderhållningen innan
årsmötesförhandlingarna startade.

Sven Sjögren
Ordförande

Sven Andersson
Sekreterare

Ulrika Elofsson-Linder
Justerare

Jörgen Alm
Justerare
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