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Protokoll fört vid Svenska Suzukiförbundets årsmöte 2006 
 
Tid :   Söndagen den 26 mars 2006 kl. 13.30-15.00. 
Plats:  Musikcentrum, Hedemora. 
 
Närvarande:  Nio lokalavdelningar representerades. 
 Arton personer deltog under mötet. Se bilaga. 
 
 
§ 1. Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för mötet 
Sven Sjögren öppnade mötet och hälsade all hjärtligt välkomna.  
Till mötesordförande valdes Sven Sjögren och till mötessekreterare Sven Andersson. 
 
§ 2. Val av justerare tillika rösträknare 
Till justerare valdes Maria Strääv och Matts 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 fanns införd i 
SuzukiNytt nr 4 2005, sida 16. Tidningen kom ut sista veckan i december. Inbjudan till 
årsmöte med föreningsträff har också funnits på Svenska suzukiförbundets hemsida.  
Beslut. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
§ 5. Föredragning av verksamhetsberättelse för 2005 
Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen. Årsmötet påpekade att under Avgifter  har 
avgiften för prenumeration av SuzukiNytt blivit felaktig, skall vara 120 kr. Uppgiften rättas. 
 
På fråga från årsmötet förklarade medlemsregisteransvarige Bo Thalén att Lerums 
suzukiförening gått samman med Smyrnakyrkans suzukigrupp.   
Beslut. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. 
 
§ 6. Föredragning av ekonomisk berättelse för 2005 
Kassören föredrog den ekonomiska berättelsen. Det konstaterades att verksamheten gått med 
underskott under året. Styrelsen har diskuterat olika åtgärder för att minska utgifterna, bl.a. att 
begränsa SyzukiNytt till max. 12 sidor och att sommaren 2007 förutom ett särskilt orgel- och 
pianoläger endast arrangera ett sommarläger i förbundets regi.  
 
Årsmötet diskuterade om det var möjligt att begränsa utgivningen av SuzukiNytt till 2 gånger 
per år eller om man istället kunde göra en web-tidning. Fråga om huruvida man vill ha 
SuzukiNytt som vanlig tidningen eller web-tidning bör ställas till alla medlemmar. Man bör 
också beakta vad annonsörerna säger.  
 
Årsmötet frågade också om man kan avstå från kravet på medlemskap i Svenska Suzuki-
förbundet för att deltaga vid sommarläger för att därigenom få bättre elevunderlag till lägren. 
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Frågor om ytterligare besparingar och inkomstförstärkningar hänsköts till styrelsen, se även § 
18.   
 
§ 7. Föredragning av revisionsberättelsen 
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2005 föredrogs av revisor Fredrik Möller. 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 resultat-
räkningen per 2005-12-31 samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. 
 
§ 9. Val av ordförande för ett år 
Beslut. Till ordförande omvaldes Sven Sjögren. 
 
§ 10. Val av två ledamöter för två år.  
Beslut. Gunilla Rönnberg omvaldes som ledamot. Robert Öhman, Vingåker, valdes som ny 
ledamot. 
 
§ 11. Val av suppleant för två år 
Beslut. Yvonne Gunnebrant, Mönsterås, valdes som suppleant. 
 
§ 12. Val av två revisorer för ett år resp. två år 
Beslut. Fredrik Möller omvaldes som revisor för ett år. Git Skoog-Olausson, Hult, valdes som 
ny revisor för två år. 
 
§ 13. Val av två revisorssuppleanter för ett år resp. två år 
Beslut. Lennart Korsfeldt omvaldes som revisorssupppleant för ett år och Hans Augustinsson 
omvaldes som revisorssuppleant för två år. 
 
§ 14. Val av valberedning för ett år 
Beslut. Kenneth Beinerfelt, Carin Ehrenkrona och Ann-Loui Nilzén omvaldes att ingå i 
valberedningen. Kenneth Beinerfelt 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 lägst 200 kr för E-medlemmar.  
Beslut. Årsmötet beslutade att årsavgifterna ska vara oförändrade. 
 
§ 16 Propositioner 
Inga propositioner hade inkommit till årsmötet. 
 
§ 17 Motioner  
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.  
 
§ 18. Budget för verksamhetsåret 2006 
Kassören presenterade styrelsens förslag på budget för 2006. Budgetförslaget innebär att det 
även år 2006 kommer att uppstå ett underskott och att det är nödvändigt att se över såväl 
möjligheterna att hålla nere utgifterna som förstärkningar på intäktssidan. 
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Styrelsens möten förläggs även i fortsättningen i huvudsak till Södra Vätterbygdens 
Folkhögskola i Jönköping eftersom detta ur såväl resesynpunkt som kostnader för lokaler och 
logi är ekonomiskt fördelaktigt. 
  
Årsmötet föreslog att styrelsen ser över möjligheten att ett av förbundets två bankkonton 
avslutas för att minska de fasta utgifterna för kontona. 
 
Bo Thalén framförde att det är ett stora problem att sköta medlemsregistret p.g.a. bristande 
rapportering från föreningarna. Förnyade påminnelser måste sändas ut vilket tar mycket tid 
och innebär extra kostnader.  
Beslut. Årsmötet beslöt att godkänna den av styrelsen framlagda budgeten. 
 
§ 19. Information om årets sommarkurser 
Aktuell information om sommarkurserna 2006 gavs av sekreteraren. Till Jönköpingslägret den 
18-22 juni finns nu ca 110 elever anmälda, vilket är något fler än till de senaste årens läger. 
Till lägret i Oskarshamn den 26-30 juni finns det ca 85 anmälda varav ett 30-tal till piano. Det 
har inte kommit några anmälningar till orgelkursen, pianoeleverna kommer dock att erbjudas 
orgelundervisning i likhet med föregående år.   
 
§ 20. Övriga frågor 
Årsmötet påtalade att det saknas länkar till internationella kurser på förbundets hemsida.  
Beslut. Styrelsen kontaktar web-mastern för åtgärd. 
 
Gunilla Rönnberg informerade om planerna på en sommarkurs 2007 för piano/orgel i 
Vingåker i samarbete med Svenska kyrkan. Om detta faller väl ut finns det stora möjligheter 
att utveckla ett sådant samarbete för kurser på flera håll i landet.      
 
§ 21. Fastställande av datum och plats för nästa årsmöte. 
Beslut. Nästa årsmöte fastställdes till den 24 mars 2007 i Gislaved.  
 
§ 22. Mötets avslutande 
Sven Sjögren tackade Hedemora Suzukiförening för värdskapet vid årsmötet och för den fina 
musikunderhållningen som föreningens elever bjöd på i samband med lunchen.   
 
 
 
 
 
Sven Sjögren Sven Andersson 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
Maria Strääv  Matts Jörgensen  
Justerare Justerare 
 
 


