
Protokoll Hälsinglands spelmansförbunds årsmöte 20170311 

Stenegård, Järvsö kl 16.30. 

1. Årsmötet öppnas 

2. Mötet anses behörigt utlyst 

3. Dagordningen godkänns av årsmötet 

4. Michael Müller väljs till mötets ordförande 

5. Staffan Jonsson väljs till mötets sekreterare 

6. Mikael Andersson Sellberg och Maria Sellberg väljs till justeringspersoner 

7. Staffan Jonsson väljs till pressombud 

8. Årsmötet läser igenom 2016 års verksamhetsberättelse. Jesse Ljung påpekar att det 

egentliga arbetet med nothäftet med låtar från Nordanstig inte påbörjats, däremot är 

inspelningarna redan gjorda som noterna ska upptecknas ifrån. Vi samtalar kring SSRs 

höjning av avgiften. Tommy Eriksson berättar att medlemsjakten gett  resultat i form av 

fler medlemmar. Vi har också i styrelsen blivit mer aktiva med att skicka in material till 

Hälsingelåten, bl a i form av noter och historier bakom låtar och spelmän 

9. Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen med de tillägg som står ovan 

10. Tommy Eriksson presenterar den ekonomiska redovisningen. Årets resultat -57,81 kr. 

Kapitalet har minskat med ca 29.000 kr. Årsmötet ger i uppdrag till kassören att 

undersöka vad kapitalförlusten beror på 

11. Revisionsberättelse. Torgny Apelgren läser upp revisionsberättelse. Revisorerna önskar få 

kopior på fakturor som förbundet skickar fortsättningsvis 

12. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet 

13. Fastställande av årsavgift från och med 2018. Styrelsen föreslår en höjning till 300 kr för 

vuxna. 100 kr för ungdomar. 150 kr för prenumeration. Förslaget godkänns av årsmötet 

14. Val  

Ordförande 1 år: Esbjörn Wettermark 

Sekreterare 2 år: Staffan Jonsson 

Kassör 1 år kvar: Tommy Eriksson  

Två ledamöter 2 år: Per Helander, Mikael Sellberg 

Tre styrelsesuppleanter 1 år: Jesse Ljung, Håkan Lidén, Eiwor Kjellberg 

Två revisorer 1 år: Alice Ohlanders, Torgny Apelgren (Torgny aviserar att detta blir hans 

sista år) 

Revisorssuppleant 1 år: Henning Andersson 

Två valberedare 1 år: Ingrid Bryntse, uppdrag till styrelsen att göra fyllnadsval 

En suppleant till valberedningen 1 år: uppdrag till styrelsen att göra fyllnadsval 

 

15. Fråga om ansvarig kontaktperson till Hälsingelåten: Staffan Jonsson 

16. Utse delegat och suppleanter till SSRs årsmöte i Skellefteå, 1 april: Esbjörn Wettermark 

ska få frågan om han vill resa å förbundets vägnar 

17. Övriga frågor: Tillägg från Jesse Ljung: Ansökningarna om medel till Nordanstigs 

nothäfte har gjorts med Nordanstigs spelmanslag som huvudman, men självklart är HSF 

med som partner i detta projekt.  

Isak Bergström ska avtackas med  en blomstercheck. 



Michael Müller berättar om en ansökan som Folkdansringen gjort till Region Gävleborg 

och blivit beviljade drygt 40000 kr. Han ser gärna att GSF och HSF gör en gemensam 

ansökan och kan själv författa den. 

Jesse Ljung skriver en B uppsats i historia om spridningen geografiskt på projekt som 

HSF har stöttat mellan åren 2002-2015. En slutsats är att förbundet inte under den 

perioden stöttat projekt i Söderhamns och Ovanåkers kommuner.  

Tillägg: Fler yngre personer och kvinnor efterlyses till styrelsen. Valberedningen har inför 

årsmötet tillfrågat yngre personer och kvinnor men många har tackat nej 

18. Mötets avslutande 
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Konstutitionerande möte:  

 

Håkan Lidén 

hl@hex.nu 

0722521471  
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