
ARSM6TE 2022 - Protokotl

Tid: sdndag 19 juni 2022, kt. 12.00
Plats: Herrgerden i Osterbybruk

1. Miitets dppnande
Ordfctrande Jacob Hdgtund helsade alla velkomna och dppnade mdtet.

2. Val av ordfdrande och sekreterare fdr m6tet
Jacob Hdglund valdes till mcitets ordfdrande och Bo Nilsson ti sekreterare.

3. Faststellande av rdsfldnqd
Tre fran styfelsen och fyra si<ivriga meotemma enligt (Biraga 1)

4. Faststellande av fortaatt dagordnrng
ro€stagen dagordning godkdndes .

5, Fre_ga om mdtet uflysts enligt staogarna.
Arsmoret taststd de att mdtet var u yst enlrgt stadgarna.

6. Val av justeringsman att jdmte ordfiiranden justera protokoltet.
Bo AlJan Nrlsson (Hefndsandi och Sven e"rgnr"n'(Mord J"ri"'iiijr-rt"ri"g.rn"n.

7. Styrelsens verksamhetsberdttelse med resultat_ och balansraknino
l:r q:j sangn? velflsamhetsaret och brdg"t f6;;6;:
uryrersens tdrstag till budget for 2022 reqovisades och godkendes.
xesutrat- och balansrdkning godkdnoes.
Verksamhetsberdttelsen f& 2022 ach redovtsades och godkdndes.

8, Revisionsberettelse samt ansvarsfrihet fair styrelsen fdr den tidrevisionen avser,
Ordfdrande Jacob HOglund fciredrog Reyi slonsberdffe/se och ersmOiet beviljade sryretsenansvarsfrihet fdr det gangna aret 2011.

9. Fasistallande av kommande ars medlemsavgift.
Faststdlldes att medtemsavgiften fdr 2022
150 kr fd. medlem iSverige. pappersridning
zuu Kr ror medrem I utrikes. papperstidn;ng
100 krfdr medlem med digitalt idning
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'10. Val av styrelse, funktionerer och vatberednino.

SryRELSE
Valdes (mandatperiod 2 en:
Ordfcirande Jacob HdolunJ.
Kassdr PaulWestman,
Kerstin Kavefud sekreterafe
Bo Nilsson
lvlagnus Holmstrdm
Per-Ulf Allmo, ledamot
Ledamot

kvarcter 1 af
vald 2 el

kvarster 1 6r
kvarstaf 1 er
kvarstar 1 ar
kvarster 1 er
vakant

REVISORER
Valdes (mandatperiod 1 Ar)
Gustaf Friberg
Pia Carlsson

VALBEREDNING
Ingen valberedning finns.

'11. Motioner och propositioner_
Inga motioner eiler propositioner hade InKommtr.

'| 2. Ovriga fragor.

Ordfdrande Jacob Hiiglund beskriver s;n;de
alr rorenrnqen skulle kunna dverqe ti l l  en sektion inom Uplands spelmansfdrbund.

Citat frdn dvriga ndrvarande pa 6rsmdtet

Sven Bergman (Mora)

-ftamhelier.med tydrighet att nyckerhafpsrdrersen er en unik och sjdlvstdndig verksamhet och,nte en lokal UoJdndsk foreteelse. Den ar landsomfattand; 
-- 

- ', '-* "* '
Fdreningen Nycketharpan ska fortsatta att vara sjatviiarilig och inte ingd iUplandsspelrnansfcirbund.
-For medlemmar j Ovriga av landet dr det inte minst avgdfande med en egen tionJng.

Ulla Karin Libert (Snavlunda)

- Ett utdkat samarbete mellan frireningen Nyckelharpan och andra spelma[sfijrbund (och andlaftrelingar) tycker jag iir en bra idd
MEN jag q'cker inte att fdreningen ska 96 in som en sektion i nagol spelmansfdrbund. Riskcner att liireningen blir uppslukad i e1t st6ne sammanhang d:ir andri int.".."n f.iorit.ru..

-och va.rliirjust uplands spermansfdrbund? Ar det inte lbreningens ambition att t lvarataintessen och sprida verksamheten i hela sv..ig.,.o"t au",l uinit""a.i io.".i.r"., .,y.u" ,.val.just att det er instrumentet nyckelharpan, och hatpspelamas och _byggamas ldrening?
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Tidningen Nyckelharpan i sin nuvarande form har en oerh6fi viktig betydelse i iijrcningen - pe

natet men ftamfdr allt i pappersform

Bo Allan Nilsson (Harndsand)

Haller inte med om det fcjrclaget, absolut nej

Boris Koller (Vesteres)

Mycket bdttre att det dr som dei dr dvs en egen forening Nej iill fdrslaget

Bo Nilsson fren styrelsen framfdr att
-vi var fdreningen har sjalva statt starka sedan'1988 och varnar om nyckelharpan'

-vi haf en bra tidning som alla gil lar
-vi ska dqlnuyli!]lg vara en sektion inom ett annat spelmansfd|bund med fioler'

'l3. Miitets avslutande.
Ordf6randen avslutade och tackade alla for motet
Vi eterkommer om konstituerande styrelsemote.

Anteckninga. forda vid motet

<-'8.- \:.q.n-t.-
Bo Nilsson (Sickla)

Jacob Hdglund, ordfdrande (Uppsala)

JUSleras
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Bilaqor
Bilaga'1. R6stl6ngd/Ndrvarol ista

Bo Allan Nilsson (Herndsand)


