Årsmöte 2014
16 februari kl 15.00 Sveavägen 6
1. Peter Borg öppnade mötet och kallelsen befanns behörigt utlyst
2. Till mötesordförande valdes Peter Borg
3. Till mötessekreterare valdes Peter Borg
Det beslöts att protokoll skickas till samtliga deltagare som uppmanas ge reviderande
kommentarer inom en vecka varefter protokollet betraktas som reviderat.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna
med några kosmetiska justeringar
5. Styrelsens ekonomiska berättelse föredrogs utan anmärkning och lades till handlingarna
Sammanfattning: årets resultat = 7338:- och behållningen 31/12 = 18.853:6. Revisorernas föredrog sin revisionsrapport och förordade ansvarsfrihet för styrelsen
7. På fråga beviljades styrelsen ansvarsfrihet
8. Behandling av beslut tagna på extra klubbmöte 12 jan
Beslutades att föreningen inte skall upplösas
Beslutades att föremingens stadgar ändras enligt tidigare beslut med
kosmetiska förändringar.
9. Styrelsen redovisade tillgängliga funktionärer.
Inga specifika nomineringar har skett från medlemmarna.
10. Beslöts att styrelsen skall omfatta Ordförande, kassör och två ledamöter
Beslöts att en revisor jämte suppleant skall väljas.
11. Till ordförande valdes Peter Borg på två år
12. som kassör kvarstår Berno M till 2015
som ledamot valdes Rolf Borg på ytterligare ett år
som ledamot valdes Christer Larsson på två år
som revisor valdes Olle Anell på ett år
som revisorsuppleant valdes Bruno Ström på ett år

13. Fastställa budget/handlingsplan samt medlemsavgift
Beslöts att Styrelsen nu när vetskap om föreningens fortlevnad utarbetar en handlingsplan.
Medlemsavgiften sätts till noll kronor.
Anm: aktiviteter skall fortsättningsvis bära sina egna kostnader
14. Teckningsrätt för klubben
I enlighet med tagna stadgar ges Ordförande och Kassören teckningsrätt var för sig
15. Behandling av inkomna förslag från medlemmar
Inga förslag (motioner) inkomna
16. Övriga anmälda frågor
Inriktning på handlingsplan diskuterades
Mötet var eniga om att bredda begreppet Jazz och att addera social samvaro i större grad än
tidigare. Aktiviteter som musikpub, jazz café förordades.
Resor till jazz aktiviteter såsom Strömsholm, Askersund lovordades.
Förslag att mat och dryck tillsammans med musik skulle premieras.
17. Peter Borg avslutade mötet och beslut togs att protokollet distribueras på hemsidan
www.flensbygden.se/jazz

Vid pennan på styrelsens uppdrag 2014-02-16

___________________________
Peter Borg
Ordförande

Justerat via mailutskick till närvarande på årsmötet samt revisorerna
Ingen avvikelse rapporterat varvid protokollet betraktas som justerat per 23 feb.

