Protokoll för
Svenska Suzukiförbundets årsmöte 2017

Tid: Lördag den 1 april 20017, klockan 14.30
Plats: Halmstads kulturskola, Axel Olssons gata 5, Halmstad
Personer närvarande: Enligt röstlängd (bilaga 2)

§ 1 Mötets öppnande
Sven öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Sven Sjögren valdes till mötesordförande och
Christina Wainikka till mötessekreterare.
§ 2 Val av justerare
Erik Knutsson valdes till att justera protokollet och tillika rösträknare.
§ 3 Fastställande av dagordning och röstlängd
Dagordningen (bilaga 1) fastställdes. Röstlängd (bilaga 2) fastställd enligt upprop.
§ 4 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§ 5 Föredragning av verksamhetsberättelse
Christina Wainikka och Sven Sjögren redogjorde för verksamhetsberättelsen för 2016 (bilaga
3). Verksamhetsberättelsen godkändes.
§ 6 Föredragning av ekonomisk berättelse
Christina Flint Celsing redogjorde för den ekonomiska berättelsen för 2016 (bilaga 4). Hon
betonade särskilt effekterna av att det under 2016 och 2017 anordnas flera lärarutbildningar än
tidigare. Båda rikslägren gjorde positiva resultat under 2016, vilket är viktigt för förbundets
ekonomi.
§ 7 Föredragning av revisionsberättelse
Jeanette Gränjefors är förbundets revisor och hon redogjorde för revisionsberättelsen
(bilaga 5).
§ 8 Fastställande av balans- och resultaträkning. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Balans- och resultaträkning för 2016 fastställdes. Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för
styrelsen.
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§ 9 Val av ordförande för 1 år
Valberedningens förslag till ordförande är Sven Sjögren (omval). Sven Sjögren valdes till
ordförande för 1 år.
§ 10 Val av ungdomsledamot för 1 år
Valberedningens förslag är Karin Leijström. Årsmötet valde Karin Leijström
§ 11 Val av två ledamöter och en ersättare för 2 år
Valberedningens förslag var Christina Wainikka och Isabella Ek till ledamöter i form av
sekreterare och kassör. Ulf Hermansson valdes till ersättare. Årsmötet rekommenderar
styrelsen att Päivikki Wirkkala-Malmqvist ska vara adjungerad till styrelsen. Hon kommer
därmed inte ha rösträtt, men yttranderätt på mötena.
§ 12 Val av revisor för 2 år och revisorsersättare
Jeanette Gränjefors omväljs på två år. Karl-Olof Olofsson valdes till ny revisor. Helena
Claesson valdes till revisorsersättare.
§ 13 Val av valberedning för 1 år
Valberedningen har bestått av Maria Randjelovic, Yvonne Gunnebrant Österström och
Kenneth Beinerfelt. Yvonne Gunnebrant Österström har varit sammankallande. Till ny
valberedning valdes Maria Randjelovic, Yvonne Gunnebrant Österström och Lasse
Bertilsson. Yvonne Gunnebrant Österström valdes till att vara sammankallande, kan hon inte
ha den rollen träder Maria Randjelovic in som sammankallande.
§ 14 Fastställande av årsavgifter
Förslaget är att årsavgifterna kvarstår på nuvarande nivå. Årsmötet beslutade att behålla
nuvarande årsavgifter.
§ 15 Propositioner
En proposition har lagts om förändring av förbundets stadgar. Sven Sjögren och Christina
Flint Celsing redogjorde för förslaget. (Bilaga 6.) Årsmötet antog propositionen med de
ändringar som framgår. (Bilaga 7)
§ 16 Motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.
§ 17 Budget för nästa verksamhetsår
Christina Flint Celsing redogjorde för budgeten för 2017. Budgeten för den löpande
verksamheten fastställdes av årsmötet.
§ 18 Information om årets sommarkurser
För sjätte året i rad kommer en pianokurs hållas i Jönköping före midsommar, 19-22 juni.
Efter midsommar hålls en stråkkurs i Jönköping. Ambitionen är att det inom ett par år ska
hållas sommarkurser för fler instrument, såsom trumpet och flöjt.
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§ 19 Övriga frågor
Kenneth Beinerfelt har avgått som medlemsregisteransvarig. Ragnar Freudenthal har utsetts
till ny medlemsregisteransvarig.
Robar Gadan avtackades av årsmötet för sina insatser som kassör.
§ 20 Fastställande av datum och plats för nästa årsmöte
Nästa årsmöte avses hållas i Norrköping den 24 mars 2018.
§ 21 Mötets avslutande
Mötesordförande Sven Sjögren förklarade mötet avslutat.

_____________________
Sven Sjögren, ordförande

________________________
Christina Wainikka, sekreterare

______________________
Erik Knutsson, justerare
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