Protokoll fört vid Svenska Suzukiförbundets årsmöte 2012
Tid: Lördagen den 31 mars 2012 kl 15-17.
Plats: Musik- och kulturskolan, Storgatan 41 B, Härnösand.
Närvarande: Fyra lokalavdelningar representerades. Tio personer deltog under mötet. Se bilaga.

§1

Mötets öppnande. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Sven Sjögren öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna. Sven Sjögren valdes till
mötesordförande och Lena Ljungstrand valdes till mötessekreterare.
§2

Val av justerare och tillika rösträknare

Till justerare valdes Per Sander.
§3

Fastställande av dagordning och röstlängd enligt upprop

Dagordningen fastställdes. Sekreteraren läste upp namnen på personer anmälda till årsmötet.
Ordföranden informerade om att Robert Öhman och Ingrid Lindström var frånvarande.
§4

Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Kallelse till årsmötet ska utgå två månader före årsmötet. Kallelsen till årsmötet fanns införd i
Suzukinytt nr 4/2011, sid 9 och på Suzukiförbundets hemsida www.swesuzuki.org
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§5

Föredragning av verksamhetsberättelse

Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår 2011.
Verksamhetsberättelsen godkändes.
§6

Föredragning av ekonomisk berättelse

Kassören redogjorde för balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår 2011.
§7

Föredragning av revisionsberättelse

Kenneth Beinerfelt läste upp revisionsberättelsen och meddelade att revisorerna Lennart Korsfeldt och
Johan Berge tillstyrkt att den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen fastställts och att
styrelsens ledamöter beviljats ansvarsfrihet för perioden 2011-01-01 –2011-12-31.
§8

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

Årsmötet beslutade att fastställa den av styrelsen framlagda balans- och resultaträkningen per 201112-31 samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
§9

Val av ordförande för 1 år

Sven Sjögren omvaldes som ordförande.
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§ 10

Val av två ledamöter för 2 år

Yvonne Gunnebrant Österström vales till ny ledamot och Ingrid Lindström omvaldes som ledamot.
§ 11

Val av ersättare för 2 år

Björn Sunnerstam valdes till ny ersättare.
§ 12

Val av revisor för 2 år

Johan Berge omvaldes som revisor.
§ 13

Val av valberedning för 1 år

Kenneth Beinerfelt och Inga-Lena Nordgren omvaldes som valberedare. Maria Nyman Stjärnskog
valdes till ny valberedare.
§14

Fastställande av årsavgifter

Svenska Suzukiförbundet har olika kategorier för medlemskap, A-, B-, C-, D- respektive Emedlemskap. Förutom dessa finns också P-medlemskap för lärare som gått i pension. Styrelsen
föreslog att årsavgifterna skulle vara oförändrade under verksamhetsåret 2013.
§15

Propositioner

Styrelsen föreslog att Svenska Suzukiförbundet (SSZ) skulle anta samma nomenklatur för
Suzukilärare som European Suzuki Association (ESA) använder. Detta skulle innebära att de
medlemskategorier som SSZ brukat skulle ersättas med de medlemskategorier som ESA har enligt
följande:
Nuvarande SSZ-term

ESA-term

NY SSZ-term

ESA-nivåer

A-medlem

A-member

A-medlem

nivå 5

B-medlem

B1-member

B1-medlem

nivå 3+4

B-medlem

B2-member

B2-medlem

nivå 1+2

C-medlem

B3-member

B3-medlem

---

D-medlem (familj)

C (all others)

D-medlem (familj)

---

E-medlem (stödjande)

C (all others)

E-medlem (stödjande)

---

P–medlem (pensionerad)

C (all others)

P-medlem (pensionerad)

---

Årsmötet beslutade att SSZ skulle anta samma nomenklatur som ESA för Suzukilärare och att
denna ändring ska träda i kraft från och med den 1 januari 2013. Beslutet innebär att Suzukilärare
med ESA nivå 5 utbildning betecknas som A–medlemmar, Suzukilärare med ESA nivå 3-4 utbildning
som B1-medlemmar och Suzukilärare med ESA utbildning nivå 1-2 som B2-medlemmar samt lärare
som saknar ESA utbildningsnivå men som bedriver undervisning inom Suzukiverksamhet betecknas
som B3-medlemmar.
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§16

Motioner

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
§17

Budget för nästa verksamhetsår

Kassören redogjorde för 2012 års budget. Årsmötet beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda
budgeten.
§18

Information om årets sommarkurser

Kassören informerade om Svenska Suzukiförbundets stråkkurs den 25-29 juni i Jönköping som detta
år 2012 arrangeras i samarbete med Västerås Suzukiförening och Andreas Kongshaug som
pedagogiskt ansvarig. Nytt för i år är att Andreas utarbetat ett särskilt program för stråkelever från 14
år och uppåt med orkester, kammarmusik och individuella lektioner. Kassören informerade också om
sommarens pianoläger i Ljungskile den 16-19 augusti 2012.
§19

Övriga frågor

Silvia Östersjö frågade vilka ESA-utbildningar som är aktuella framöver.
Sven informerade om ESA-utbildningar för instrumentgrupperna fiol, cello, viola, orgel, piano,
tvärföjt, gitarr och trumpet samt förutsättningar och krav för dessa nivåutbildningar såsom ekonomi
och ESA regelverk.
§20

Fastställande av datum och plats för nästa årsmöte

Nästa årsmöte fastställdes till den 13 april 2013 i Linköping med Linköping Suzukiförening som värd
för årsmötet.
§21

Mötets avslutande

Sven Sjögren tackade Per Sander och Härnösand Suzukiförening för värdskapet och den fina
konserten framförd av deras förenings spelande barn och ungdomar. Sven Sjögren framförde också ett
särskilt tack till samtliga mötesdeltagare för deras engagemang och intresse under
årsmötesförhandlingarna.

Ordförande

Sekreterare

Justerare

__________________

__________________

__________________

Sven Sjögren

Lena Ljungstrand

Per Sander
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