Årsmöte i Slöjdhuset, Ronneby
den 16 mars 2013

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande valdes Peter Svensson och till sekreterare
Anders Rimne.
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Monika Oredsson och Lennart Smedenmark valdes att justera dagens protokoll.
5. Fråga om årsmötets behöriga utlysning
Årsmötet ansåg att mötet var behörigt utlyst.
6. Fastställande av röstlängd.
10 röstberättigade medlemmar var närvarande. En av dessa representerade även Backarydbygdens spelmän.
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Båda lästes igenom och godkändes.
8. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
10. Fastställande av medlemsavgift för 2014
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 eftersom mycket verksamhet beslutas under året och det är därför svårt att lägga fram en budget vid årets början.
12. Val av kassör
Lennart Smedenmark valdes på 2 år.
13. Val av styrelseledamöter
Daniel Smedenmark, Anders Rimne och David Adam valdes på 2 år.
14. Val av styrelsesuppleanter
Britt-Marie Davey och Martin Nilsson valdes på 1 år.
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.
19. Val av ansvarig för hemsidan
Peter Svensson 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.
 Övriga frågor
Magnus Olofsson avtackades, tyvärr inte närvarande, för sina år i styrelsen.
24. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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