Årsmöte Hälsinglands Spelmansförbund
10 mars 2018, kl. 16.30, Stenegård, Järvsö
1. Årsmötets öppnas av Esbjörn Wettermark
2. Årsmötet röstar för att årsmötet är behörigt utlyst
3. Årsmötets dagordning godkänns
4. Esbjörn Wettermark väljs till mötesordförande
5. Staffan Jonsson väljs till mötessekreterare
6. Val av justerare – Eiwor Kjellberg, Bengt Jonsson
7. Esbjörn Wettermark läser upp styrelsens verksamhetsberättelse
och den godkänns av årsmötet
8. Tommy Eriksson läser upp den ekonomiska berättelsen.
Förbundet gör en förlust på 2913 kr. Mötet godkänner
berättelsen.
9. Torgny Apelgren läser upp revisionsberättelsen och funnit att
bokföringen är i god ordning och inte funnit anledningar till
anmärkningar.
10.

Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.

11.

Val
a. Esbjörn Wettermark väljs till ordförande (omval 1 år)
b. Jesse Ljung väljs till sekreterare (nyval 2 år)
c. Tommy Eriksson väljs till kassör (omval 2 år)
d. Två st ledamöter (valda på två år 2017)
Per Helander
Mikael Andersson Sellberg
e. Tre stycken styrelsesuppleanter (1 år)

Ellinor Olsson
Eiwor Kjellberg
Håkan Lidén
f. Två revisorer (1 år)
Alice Ohlanders
Torgny Apelgren (aviserar att han vill sluta efter 2019)
g. Revisorssuppleant (1 år)
Henning Andersson
h. Två valberedare (1 år)
Sara Karlsson
Ingrid Bryntse
i. Suppleant till valberedningen (1 år)
Bertil Persson
12.

Val till övriga ansvarsområden
a. Pressansvarig – Mikael Andersson Sellberg samt Esbjörn
Wettermark
b. Arkivansvarig – Staffan Jonsson
c. kontaktperson till Hälsingelåten – en stående del av hela
styrelsens arbete
d. Delegat och suppleant till SSRs årsmöte 28-29 April,
Axevalla Folkhögskola. Suppleant: Esbjörn Wettermark.

13.

Bör vi ha heders/ständiga medlemmar? Eiwor Kjellberg

berättar att efter förskingringen för ett antal år sedan fick de
tidigare ständiga medlemmarna ett brev där vi önskade att de åter
började betala medlemskapsavgiften. Esbjörn Wettermark
föreslår att vi tar fram en definition av vad en hedersmedlem är,

och att vi årligen kan ge den utmärkelsen till någon äldre medlem
som gjort stora gärningar för folkmusiken i Hälsingland. Årsmötet
röstar för att styrelsen går vidare med detta.
14.

Folkmusikarkivet. Esbjörn Wettermark informerar om de

framtida nya lokalerna för Ljusdalsbygdens museum och den
permanenta folkmusikutställning som ska finnas där samt Öppna
arkivet-projektet.
15.

Årsmötet röstar för att fastställa en oförändrad

medlemsavgift.
16.

Mötet avslutas.

_______________________________
Staffan Jonsson, sekreterare
Justeras,
________________________________
Bengt Jonsson
________________________________
Eiwor Kjellberg

