Protokoll från Blekinge spelmansförbunds årsmöte den 5 mars 2017 i Jämshögs
medborgarhus

1. Mötets öppnande
Peter Svensson förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Peter Svensson valdes till ordförande och Anders Rimne valdes till sekreterare.
4. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare
Lennart Smedenmark och Jennie Fredriksson valdes till protokollsjusterare,
tillika rösträknare.
5. Fråga om årsmötets behöriga utlysning
Utlysningen godkändes.
6. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 12 medlemmar och en medlemsförening
(Karlshamns folkliga musikgrupp).
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen gicks igenom och lades därefter till handlingarna.
8. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.
9. Fråga om ansvarsfrihet
Möte beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
10. Fastställande av medlemsavgift för 2018
Eftersom SSR höjt sin medlemsavgift med 30 kr beslutade mötet om en höjning av medlemsavgiften för en enskild vuxen i föreningen med motsvarande
30 kr. Medlemsavgiften fastställdes till 180 kr för enskild vuxen medlem och
100 kr för familjemedlem. Familjemedlem är en person bosatt på samma
adress som en enskild medlem.
Medlemsavgift för ungdomar upp t.o.m. 19 år fastställdes till 100 kr.
Föreningsmedlemsavgift fastställdes till 180 kr.
11. Verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplanen gicks igenom och kompletterades med spelning i
Backaryds kyrka i augusti.
Styrelsen ber om att få arbeta utan budget.
Mötet godkände verksamhetsplanen efter kompletteringar enligt ovan och låter styrelsen arbeta utan fastställd budget.

12. Val av kassör
Möte beslutade att välja Lennart Smedenmark till kassör för en tid av 2 år.
13. Val av styrelseledamöter
Mötet valde David Adam, Anders Rimne och Jonas Alnefelt som
styrelseledamöter på 2 år.
14. Val av styrelsesuppleanter
Mötet valde Britt-Marie Davey och Brith Sandin till styrelsesuppleanter för en
tid av 1 år.
15. Val av revisorer
Mötet valde Andy Davey och Roland Olsson till revisorer för en tid av 1 år.
16. Val av revisorssuppleant
Mötet valde Britt-Marie Hellgren som revisorssuppleant för en tid av 1 år.
17. Val av matrikelskötare
Mötet valde Lennart Smedenmark till matrikelskötare för en tid av 1 år.
18. Val av låtkommitté
Mötet beslutade att inte utse en permanent låtkommitté. Vid behov utser
styrelsen istället arbetsgrupper inför olika projekt.
19. Val av ansvarig för hemsidan
Mötet valde Peter Svensson till ansvarig för hemsidan för en tid av 1 år.
20. Val av ansvarig för instrumentförsäkring
Mötet valde Lennart Smedenmark som ansvarig för instrumentförsäkringen
för en tid av 1 år.
21. Val av pressklippare
Mötet valde Peter Svensson som pressklippare för en tid av 1 år.
22. Val av valberedning
Mötet valde Lena Dalquist och Kirsten Alerstedt till valberedning för en tid av
1 år.
23. Behandling av inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.
24. Övriga frågor
Det diskuterades om att starta en studiecirkel för att jobba med notmaterial
från äldre Blekingska notböcker. Mötesdeltagarna var generellt positiva till
detta och styrelsen tar med sig frågan till ordinarie styrelsemöte.
25. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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