
Protokoll Årsmöte 2017 Jazz i FLEN 
Tisdag 4 april kl 16:00 - 18:30 Sveavägen 6 
 

1. Mötet öppnades av ordförande Peter Borg 
2. Kallelsen godkändes 

Kallelse har skett med brev till samtliga medlemmar och Hemsida 

3. Röstlängden fastställdes 
Fyra röstberättigande medlemmar samtliga styrelsemedlemmar 

Mötet fastslår samtidigt att intresset för föreningens framdrift är lågt med en oacceptabel närvaronivå på 
årsmötet. Beslöt tas att detta förhållande skall reflekteras i P:13, P:14 och P:16. 

4. Dagordningen fastställdes enligt begärda justeringar nedan 
5. Peter Borg valdes till mötesordförande 
6. Peter Borg valdes till mötessekreterare 
7. Samtliga deltagare valdes till justerare att slutföras gemensamt 2017-04-13 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 fastställdes 
9. Styrelsens ekonomiska redovisning genomgicks och lades till handlingarna  
10. Styrelsens verksamhetsplan för 2017 

Verksamhetsplanen godkändes och innefattar huvudsakligen två musikaktiviteter under 2017 

11. Medlemsavgift 
Medlemsavgift fastställdes till 0 kr 

12. Val av ordförande 
Peter Borg sitter på tidigare mandat som ordförande även 2017 

13. Val av Kassör 
Annika Borg återvaldes till kassör på ett år 

14. Val av ledamöter 
Då styrelsen framlägger tvivel om föreningens fortlevnad beslöts att välja alla på ett år i taget 
Som ledamöter valdes Christer Larsson och Rolf Borg på ett år  
Styrelsen utgörs därmed av 4 personer 

15. Revisorer 
Då stadgarna inte villkorslöst föreskriver revisor och ingen revisorskandidat finns tillgänglig 
tillämpar vi principen att styrelsen granskar bokföringen och uppmanar den som finner det 
lämpligt att öppet granska redovisningen som finns hos föreningens kassör. 

16. Inga inkomna motioner från medlemmar finns att behandla 
17. Förslag från styrelsen 

Styrelsen har framställt förslag att upplösa föreningen vilket för att vinna laga kraft enligt 
stadgar skall beslutas slutgiltigt på nästkommande möte. 
Styrelsen föreslår även en extrastämma under andra halvåret för att avgöra om föreningen skall 
upplösas i och med 2017 
Styrelsen föreslår att avsluta STIM-medlemskap.   
Mötet biföll enigt samtliga förslag 

18. Inga övriga frågor var anmälda 
19. Mötet avslutades 

Protokoll och övriga handlingar finns på föreningens hemsida  www.flensbygden.se/jazz 
Verifikationer är tillgängliga hos kassören Annika Borg Sveavägen 6 

Vid pennan på styrelsens uppdrag  2017-04-04                         
                                                                                                     _______________________________________ 
                                                                                                     Justeras - Kassör: Annika Borg            2017-04-13 
                                                                                                                                                                             
____________________________                       _______________________________________ 
Peter Borg  Ordförande                                                           Justeras - Ledamot: Christer Larsson 2017-04-13 
 
                         _______________________________________   
                             Justeras - Ledamot: Rolf Borg            2017-04-13 

http://www.flensbygden.se/jazz

