Protokoll för
Svenska Suzukiförbundets årsmöte 2015
Tid: Lördagen den 21 mars 2015 kl. 14.30-16.00
Plats: Flemingsbergs kyrka, Flemingsberg
Personer närvarande: Enligt röstlängd (bilaga 2)

§ 1 Mötets öppnande
Sven öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Sven Sjögren valdes till mötesordförande och
Christina Wainikka till mötessekreterare.
§ 2 Val av justerare
Anders Neiker valdes till att justera protokollet och tillika rösträknare.
§ 3 Fastställande av dagordning och röstlängd
Dagordningen (bilaga 1) fastställdes. Röstlängd (bilaga 2) fastställd enligt upprop.
§ 4 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§ 5 Föredragning av verksamhetsberättelse
Lena Ljungstrand redogjorde för verksamhetsberättelsen för 2014 (bilaga 3).
Verksamhetsberättelsen godkändes.
§ 6 Föredragning av ekonomisk berättelse
Christina Flint Celsing redogjorde för den ekonomiska berättelsen för 2014 (bilaga 4).
Budgetförslag för 2015 presenterades.
§ 7 Föredragning av revisionsberättelse
Jeanette Gränjefors och Lennart Korsfält är revisorer. Dessa båda kunde inte närvara vid
mötet men har avlämnat revisionsberättelse. Christina Flint Celsing redogjorde för
revisionsberättelsen (bilaga 5).
§ 8 Fastställande av balans- och resultaträkning. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Balans- och resultaträkning för 2014 fastställdes. Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för
styrelsen.
§ 9 Val av ordförande för 1 år
Valberedningens förslag är Sven Sjögren (omval). Sven Sjögren valdes till ordförande.
§ 10 Val av ungdomsledamot för 1 år
Valberedningens förslag är Ellika Öhman (omval). Ellika Öhman valdes till ungdomsledamot.
§ 11 Val av sekreterare för 2 år
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Valberedningens förslag är Christina Wainikka (nyval). Christina Wainikka valdes till
sekreterare.
§ 12 Val av kassör för 2 år
Valberedningens förslag är Robar Gadan (nyval). Robar Gadan valdes, men årsmötet
beslutade att förordna Christina Flint Celsing som adjungerad till styrelsen med ansvar att
sköta den löpande redovisningen. Robar Gadan är ansvarig för att i styrelsen redogöra för den
ekonomiska berättelsen och att vara länken mellan styrelsen och Christina Flint Celsing.
§ 13 Val av ersättare för 2 år
Valberedningens förslag är Eva Ekdahl (nyval). Eva Ekdahl valdes av årsmötet.
§ 14 Val av revisor för 2 år
Valberedningen saknar förslag för revisor. Jeanette Gränjefors kvarstår. Årsmötet uppdrog till
styrelsen att hitta en ytterligare revisor under året.
§ 15 Val av revisorsersättare för 2 år
Valberedningens förslag är Karl Soukop (omval). Karl Soukop valdes till revisorsersättare.
Den andra revisorsersättarposten är vakant sedan förra årsmötet.
§ 16 Val av valberedning för 1 år
Valberedningen har bestått av Inga-Lena Nordgren (sammankallande), Andreas Kongshaug
och Maria Stjärnskog Nyman. Förslag är att Maria Stjärnskog Nyman blir sammankallande
och att Lena Ljungstrand samt Kenneth Beinerfelt väljs som nya ledamöter i valberedningen.
Beslut skedde i enlighet med förslagen.
§ 17 Fastställande av årsavgifter
Förslaget är att årsavgifterna kvarstår på nuvarande nivå. Årsmötet beslutade att behålla
nuvarande årsavgifter.
§ 18 Propositioner
Inga propositioner har inkommit till årsmötet.
§ 19 Motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.
§ 20 Budget för nästa verksamhetsår
Christina Flint Celsing redogjorde för budgeten för 2015. Budgeten fastställdes av årsmötet.
§ 21 Information om årets sommarkurser
För fjärde året i rad kommer den 15-18 juni en pianokurs hållas i Jönköping före midsommar.
Efter midsommar hålls den 22-26 juni en stråkkurs i Jönköping. Utländska gästlärare är för
pianokursen Marzena Jasinska-Siudzinska, Polen, och för stråkkursen Liz Arbus, USA.
Ambitionen är att det snarast ska hållas sommarkurser för fler instrument, såsom trumpet och
flöjt.
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§ 22 Övriga frågor
Hemsidan
Det framfördes åsikter om att hemsidan är svåröverskådlig. Den kan inte användas för
inspiration och utbyte av tankar. Ett förslag är att komplettera med ett forum eller liknande för
att personer ska kunna utbyte erfarenheter. Detta kanske också kan vara bra för att intressera
flera samt fungera som stöd för äldre barn som övar mer på egen hand. Styrelsens får i
uppdrag att fundera över hur hemsidan ska kunna utvecklas och också efterlysa synpunkter
från föräldrar och barn. Birgitta Norberg och Wendy Solomon utsågs som en arbetsgrupp för
att samla synpunkter.
SuzukiNytt
Det framfördes att det kan diskuteras hur länge tidningen ska fungera som den gör idag.
§ 23 Fastställande av datum och plats för nästa årsmöte
Nästa årsmöte hålls i Gislaved den 9 april 2016.
§ 24 Mötets avslutande
Mötesordförande Sven Sjögren förklarade mötet avslutat.
_____________________
Sven Sjögren, ordförande

________________________
Christina Wainikka, sekreterare

______________________
Anders Neiker, justerare
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