ÅRSMÖTE 2021 – Protokoll
Tid: söndag 20 juni 2019, kl 14.00
Plats: ZOOM
1. Mötets öppnande
Ordförande Jacob Höglund hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Jacob Höglund valdes till mötets ordförande och Kerstin Kåverud till sekreterare.
3. Fastställande av röstlängd
(Bilaga 1).
4. Fastställande av fortsatt dagordning
Föreslagen dagordning godkändes (Bilaga 2).
5. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna.
Årsmötet fastställde att mötet var utlyst enligt stadgarna.
6. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
Jacob (ordf.), Bo Nilsson och Per-Ulf Allmo justeringsmän.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
för det gångna verksamhetsåret och budget för det nya.
Revisionsberättelsen för 2020 (se Bilaga 3) redovisades och godkändes.
Styrelsens Förslag till budget för 2021 (Bilaga 4) redovisades och godkändes.
Resultat- och balansräkning (Bilaga 5a-b)
Verksamhetsberättelsen för 2020 (Bilaga 6) redovisades och godkändes.
8. Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
revisionen avser.
Ordförande Jacob Höglund föredrog Revisionsberättelse (se Bilaga 5) och årsmötet beviljade
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Fastställande av kommande års medlemsavgift.
Fastställdes att medlemsavgiften för 2021 blir 150 kr för medlemmar i Sverige, 200 kr för
medlemmar i utlandet och att medlem med digital tidning betalar 100 kr.

10. Val av styrelse, funktionärer och valberedning.
STYRELSE
Valdes (mandatperiod 2 år):
Jacob Höglund
Kerstin Kåverud
Magnus Holmström
Ledamöter med pågående mandat 1 år kvar:
Bo Nilsson, ledamot
Per-Ulf Allmo, ledamot
Sven Stormdal, ledamot, redaktör
Fyllnadsval 1 år (för avgående ledamöter Sven Stormdal och Kjell Ritzén)
Paul Westman
1 vakans
REVISORER
Valdes (mandatperiod 1 år)
Gustaf Friberg
Pia Carlsson
VALBEREDNING
Delegerades till styrelsen att välja kommande valberedning.
11. Motioner och propositioner.
Inga motioner eller propositioner hade inkommit.
12. Övriga frågor.
Antalmedlemmar den 20 juni 2021
Medlemmar med digital tidning
Medlemmar med tryckt tidning
Medlemmar i utlandet
Medlem utan tidning
Totalt
Betalat t.o.m. 2020
Summa

30
183
6
1
220
17
237

• Styrelsen fortsätter diskussionerna om samarbete med ESI och Uplands spelmansförbund. •
Det är ju bekymmersamt med det vikande medlemsantalet men vi fortsätter förstås att försöka
hitta lösningar på det.
• Vi fortsätter även fundera kring hur vi skulle kunna få till digitala möten istället för de nu
uteblivna fysiska spelträffarna.

13. Mötets avslutande.
Ordföranden avslutade mötet och lovade återkomma i augusti med Doodle-länk inför ett
konstituerande styrelsemöte.
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Justeras

.................................................

......................................................

Kerstin Kåverud, sekreterare

Jacob Höglund, ordförande

Justeras

Justeras

.................................................

.................................................

Bo Nilsson

Per-Ulf Allmo

Bilagor
Bilaga 1. Röstlängd/Närvarolista
Bilaga 2. Dagordning
Bilaga 3. Revisionsberättelse för 2020
Bilaga 4. Förslag till budget för 2021
Bilaga 5a-b. Resultat- och balans
Bilaga 6. Verksamhetsberättelse

