
Protokoll fört vid Svenska Suzukiförbundets årsmöte 2004 
 
Tid :   Lördagen den 27 mars 2004 kl. 13.30-15.30. 
Plats:  Söderbaumska skolan, Falun. 
 
Närvarande  Sex lokalavdelningar representerades. 
 Sjutton personer deltog under mötet. Se bilaga. 
 
 
§ 1. Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för mötet 
Sven Sjögren öppnade mötet med att hjärtligt framföra styrelsens stora tack till Falu 
Suzukiförenings ordförande Mats Jörgensen, som bjöd på en trevlig och fantastisk middag 
hemma hos sig på fredagkvällen.  
Till mötesordförande valdes Sven Sjögren och till mötessekreterare Ingrid Litborn. 
 
§ 2. Val av justerare tillika rösträknare 
Till justerare valdes Karolina Altzar och Mats Jörgensen. 
 
§ 3. Fastställande av dagordning och röstlängd enligt upprop 
Dagordningen fastställdes.  
Röstlängden fastställdes genom upprop. 
 
§ 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
Kallelse till årsmötet ska utgå två månader innan mötet. Kallelsen till årsmötet publicerades i 
SuzukiNytt i slutet av januari. Kallelsen lades också ut på förbundets hemsida.  
Beslut Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
§ 5. Föredragning av verksamhetsberättelse för 2003 
Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen.  
Beslut Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. 
 
§ 6. Föredragning av ekonomisk berättelse för 2003 
Kassören föredrog den ekonomiska berättelsen. 
 
§ 7. Föredragning av revisionsberättelsen 
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2003 föredrogs av Mats Jörgensen. I den tillstyrkte 
revisorerna att den av styrelsen framlagda balans- och resultaträkningen fastställes. 
 
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av balansräkning 
Beslut Årsmötet beslutade att fastställa den av styrelsen framlagda balans- och 
resultaträkningen per 2003-12-31 samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2003. 
 
§ 9. Val av ordförande för ett år 
Beslut Till ordförande omvaldes Sven Sjögren. 
 
§ 10. Val av två ledamöter för två år. Fyllnadsval av ledamot för ett år. 
Beslut Anders Ljungar-Chapelon omvaldes. Gunilla Rönnberg valdes in som ny ledamot för 
två år. Sven Andersson valdes in på ett fyllnadsval på ett år. 
 



 
§ 11. Val av suppleant för två år 
Beslut Lotti Deimel omvaldes som suppleant. 
 
§ 12. Val av två revisorer för ett år 
Beslut Bo Thor omvaldes. Nyval skedde av Göran Appelgren. 
 
§ 13. Val av två revisorssuppleanter för ett år 
Beslut Omval skedde av Annika Westman och Hans Augustinsson. 
 
§ 14. Val av valberedning för ett år 
Beslut Carin Ehrenkrona och Kenneth Beinerfelt omvaldes att ingå i valberedningen.  Nyval 
skedde av Jarl Nilsson, förälder från Stenungsunds Suzukiförening. Carin Ehrencrona utsågs 
till sammankallande för valberedningen. 
 
§ 15. Fastställande av årsavgifter 
Styrelsen föreslog oförändrade årsavgifter, dvs 250 kr för A-, B- och C-medlemmar, 200 kr 
för D-medlemmar och 100 kr för E-medlemmar 
Beslut Årsmötet beslutade att årsavgifterna ska vara oförändrade. 
 
§ 16 Proposition om sponsorgrupp 
Styrelsen önskar tillsätta en sponsorgrupp som har till uppgift att undersöka möjligheter att 
dra in ekonomiska medel till förbundet. Det kan handla om att undersöka EU-regler, hitta 
fonder och stipendier, idka sponsring från företag och enskilda, ta reda på om Svenska 
Suzukiförbundet kan struktureras om för att på så sätt åtnjuta verksamhetsbidrag från 
Riksförbundet Unga Musikanter (RUM). Med sådana här inkomstkällor skulle 
medlemsavgifter och kursavgifter kunna hållas nere i framtiden. 
Beslut Årsmötet biföll propositionen om sponsorgrupp inom SSZ. Styrelsen går vidare och 
försöker hitta intresserade och kunniga personer för denna uppgift. Sven Sjögren förmulerar 
annons om tillsättande av sponsorgrupp i SuzukiNytt. 
 
§ 17 Motion från Borlänge Suzukiförening 
Styrelsen i Borlänge Suzukiförening är intresserade av att hålla nere kostnaderna för sina 
medlemmar. De ifrågasätter om tidningen SuzukiNytt behöver komma ut fyra gånger per år. 
Kommer tidningen ut tre gånger per år skulle det minska utgifterna för förbundet, anser de.  
Carin Ehrencrona från Linköping upplyser då om, att om en tidningen kommer ut med färre 
nummer än fyra per år momsbeläggs tidningen. 
Styrelsen för Borlänge Suzukiförening föreslår också i motionen att SSZ ska övergå till att 
låta lokalavdelningarna betala in medlemsavgifterna till förbundet två gånger per år istället för 
som nu en gång per år. Syftet skulle vara att medlemsregistret skulle bli mer aktuellt och att 
föreningen inte ska behöva betala för medlemmar som lämnat föreningen. 
Medlemsregisteransvarige Bo Thalén förklarar, att lokalföreningarna inte behöver betala till 
förbundet för fler än de som har betalat in medlemsavgifterna till den lokala föreningen. Han 
ser också, att det skulle bli en än större arbetsbelastning för honom som 
medlemsregisteransvarig och indrivare av medlemsavgifter till förbundet vid två 
årsinbetalningar från varje lokalförening. Diskussion följde om SuzukiNytts innehåll och 
syfte. Förslag till innehåll främst på ungdomssidan gavs från Borlänge Suzukiförening såsom 
klotterplank, korsord, musikaliska termer och brevvänner sökes. Styrelsen poängterar att det 
är viktigt att alla bidrar till att göra tidningen attraktiv. 
Beslut Årsmötet avslog motionen.  



 
§ 18. Budget för verksamhetsåret 2004 
Kassören Inga-Lena Nordgren presenterade styrelsens förslag på budget för 2004. 
Beslut Årsmötet beslöt att godkänna den av styrelsen framlagda budgeten. 
 
§ 19. Information om årets sommarkurser 
Aktuell information om sommarkurserna 2004 gavs av Ingrid Litborn och Leif Elving. Sven 
Sjögren berättade om den framförvarande Kick Off-träffen för lärare i Gislaved. 
 
§ 20. Övriga frågor 
Årsmötet önskade ännu mer information på SSZ:s hemsida. Carin Ehrencrona föreslog att 
Michiko Yurko kan anlitas att också undervisa lärare i sitt egenproducerade musikteorispel. 
 
§ 21. Fastställande av datum och plats för nästa årsmöte. 
Beslut Nästa årsmöte fastställdes till den 20 mars 2005 i Jönköping. Årsmötet blir då i 
anslutning till den planerade föreningsträffen på Södra Vätterbygdens Folkhögskola den 19-
20 mars 2005. 
 
§ 22. Mötets avslutande 
Sven Sjögren tackade Falu Suzukiförening för värdskapet vid årsmötet, för god lunch och en 
för både syn och hörsel roande konsert, där fiolelever spelade stycken ur suzukiböckerna till 
Falu Kulturskolas dansgrupp. Celloelever framträdde med ett knippe trevliga melodier under 
lunchen. 
 
 
 
 
 
Sven Sjögren   Ingrid Litborn 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
Karolina Altzar  Mats Jörgensen 
Justerare   Justerare 
 
 
 
 


