Referat från Spelmansförbundets årsmöte den 17 mars 2018
På Spelmansförbundets årsmöte den 17 mars deltog ett 15-tal medlemmar. Här följer ett kort
referat.
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning föredrogs.
Verksamhetsberättelsen blev föremål för ändring såtillvida att bland de riksspelmän vi har i
länet och som räknats upp under rubriken Aktiva spelmän lades till Folke Dahlgrens namn;
han tilldelades Zorn-märket i silver redan år 2013. Den ändrade verksamhetsberättelsen och
den ekonomiska redovisningen godkändes av mötet.
Revisionsberättelsen föredrogs. På förslag från revisorerna beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
Förbundets styrelse och styrelsesuppleanter
Förbundets styrelse består nu av följande personer.
Olof Neverland Westin är ordförande. Övriga ledamöter i styrelsen är Per Torelli, Lars
Englund, Josefina Paulson och Bengt-Olov Skottheim. Suppleanter är Bo Eriksson och Kjell
Wahlberg.
Övriga funktionärer
Till revisor omvaldes för två år Hjördis Olsson. Enligt Spelmansförbundets stadgar ska
förbundet ha två revisorer, men varken valberedningen eller årsmötet har lyckats hitta någon
ytterligare person som är beredd att ta på sig uppdraget som revisor. Styrelsen fick i uppdrag
att utanför kretsen av medlemmar i förbundet söka och anlita någon lämplig person att för
2018 sköta uppgiften. Vi söker inför årsmötet 2019 någon medlem, helst någon med
erfarenhet av redovisning, som kan tänka sig att en gång om året lägga ned ett par timmars
arbete på att granska styrelsens förvaltning inklusive bokföringen. Är du beredd eller känner
du någon annan medlem som är det? Meddela i så fall någon i förbundets styrelse. Vi
återkommer i frågan.
Revisorssuppleant är Börje Lagerberg.
Låtkommittén består av Olof Neverland Westin (självskriven i egenskap av förbundets
ordförande), Majja Neverland och Carina Normansson. Suppleant i låtkommittén är Linda
Jansson Norrman.
Spelledare är Per Torelli och Ulf Svansbo.
I valberedningen finns Frida Andersson, Kristina Larsson-Sköld och Ingela Ader.
Budget, medlemsavgift och Spelmansfonden Uno Gills Minne
Styrelsens förslag till budget för år 2018 föredrogs och antogs av årsmötet.
På förslag från styrelsen beslöts att medlemsavgiften år 2019 ska vara oförändrat 100 kr för
medlemmar till och med 20 års ålder och 200 kr för övriga medlemmar.
Styrelsen lämnade en redogörelse angående förvaltningen av Spelmansfonden Uno Gills
Minne.
Förbundets hemsida

Värt att notera för alla medlemmar är att Bengt-Olov Skottheim tagit över ansvaret för
Spelmansförbundet Internethemsida, som Leif Danielsen under en lång följd av år hittills
skött. Vi tackar Leif för gott arbete och god, men ofta fruktlös, kamp för att få material att
publicera. Skicka från och med nu bidrag till hemsidan till adressen bengtolov.skottheim@telia.com. Utan bidrag från oss medlemmar får vi inget att läsa på hemsidan.
Sedan vi avslutat årsmötet inmundigade vi en god smörgås jämte kaffe respektive te och
spelade några riktigt bra låtar.
Vi ser ytterst gärna att flera av förbundets medlemmar hörsammar kallelsen till nästa årsmöte.
Lars Englund

