
Årsmöte på Karlsnäsgården 
den 11 mars 2012 

  
1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öpp-
nat. 

2. Godkännande av dagordning 
Förslaget till dagordning godkändes. 

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Till ordförande valdes Peter Svensson och till sekreterare 
Daniel Smedenmark. 

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
Magnus Olofsson och Britt-Marie Davey valdes att justera dagens protokoll. 

5. Fråga om årsmötets behöriga utlysning 
Årsmötet ansåg att mötet var behörigt utlyst. 

6. Fastställande av röstlängd. 
13 röstberättigade medlemmar var närvarande. Två av dessa representerade även Backaryd-
bygdens spelmän och Karlshamns folkliga musikgrupp. 

7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 
Båda lästes igenom och godkändes.  

8. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen lästes upp av ordförande och lades till handlingarna. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

10. Fastställande av medlemsavgift för 2013 
Oförändrad, dvs. 150 kr för enskild medlem, familj 150 kr för första medlemmen, resterande 
som bor på samma adress 75 kr per person. 

11. Verksamhetsplan och budget 
Föreslagen verksamhetsplan godkändes.  
Mötet beslutade att bifalla styrelsens önskemål att få jobba utan egentlig budget. Detta ef-
tersom mycket verksamhet beslutas under året och det är därför svårt att lägga fram en bud-
get vid årets början.  

12. Val av ordförande 
Peter Svensson valdes på 2 år. 

13. Val av styrelseledamöter 
Monika Oredsson och Andreas Persson valdes båda på 2 år. Andreas under förutsättning att 
han accepterar detta. Valberedningen har inte lyckats få fatt på honom. Annars lämnas 
posten vakant. 
Anders Rimne valdes på 1 år på en tidigare vakant plats. 

14. Val av styrelsesuppleanter 
Britt-Marie Davey valdes på 1 år. En vakant plats finns. 

15. Val av revisorer 
Roland Olsson och Andy Davey valdes båda på 1 år. 

16. Val av revisorsuppleant 
Britt-Marie Hellgren valdes på 1 år.  

17. Val av matrikelskötare 
Lennart Smedenmark valdes på 1 år.  

18. Val av låtkommitté 
Astrid Selling-Sjöberg, Karin Svensson-Nordberg och Daniel Smedenmark valdes alla på 1 år. 
Karin är sammankallande. 



19. Val av ansvarig för hemsidan 
Anders Smedenmark valdes på 1 år. 

20. Val av ansvarig för instrumentförsäkringen 
Lennart Smedenmark valdes på 1 år. 

21. Val av pressklippare 
Kirsten Alerstedt valdes på 1 år.  

22. Val av valberedning 
Kirsten Alerstedt valdes på 1 år. Det finns även en vakant plats. Det är en högt prioriterat 
uppgift för styrelsen att tillsätta denna plats under året.  

23. Behandling av inkomna motioner 
Inga inkomna motioner att fanns att behandla. 

24. Övriga frågor 

 Nya medlemmar. Varför skall man bli medlem? Vad får man för medlemskapet? Lennart 
tar fram en lapp för inbjudan med inbetalningskort. 

 Ethno, frågor kom upp om hur det ekonomiska stödet ser ut.  Som det varit tidigare har 
SSR betalat halva avgiften för en deltagare och Blekinge spelmansförbund den andra 
halvan. Om det finns fler som är intresserade så kan de alltid komma in med en 
bidragsansökan så behandlar styrelsen den.  

 Ola-fonden och forskningsfonden. Hur ska fonderna användas, vilka statuter finns det? 
Peter håller på att leta i pappren om hur fonden kan användas. Detta ska undersökas tills 
nästa årsmöte. Andra som vet något eller kan hitta något om vad som gäller uppmanas 
att delge styrelsen detta.  

 Förslag om att göra stämman som planeras i Kallinge till en Ola-dag. Styrelsen hanterar 
detta.  

 Idé om en utflykt med buss till platser där spelmän har bott och verkat. Astrid spånar 
vidare kring denna idé. 

 Funderingar kring ansvarskänslan för förbundet hos våra medlemmar? Tidsbrist? Vad kan 
locka folk till årsmötet och våra andra evenemang? Inget konkret framkom dock. 

 Idé om att få med lite mer referat/berättelse om vad som hänt i medlemsutskicken. 
Eventuellt starta en blogg? Astrid tar på sig att sälja in idén om referat till sina ungdomar 
i BaSIC projektet. Det stora problemet är att få in referat från händelser. Skicka på mail, 
länk på hemsida. 

25. Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 

______________________________________            ______________________________________ 

Ordförande: Peter Svensson   Sekreterare: Daniel Smedenmark 

 

______________________________________             ______________________________________ 

Justerare: Magnus Olofsson   Justerare: Britt-Marie Davey 


