Flen 10 mars 2018
publicerat på www.flensbygden.se

Uppdaterad kallelse till ordinarie årsmöte
Söndag 25 mars 2018 Sveavägen 6 16:00.
Föranmälan på telefon 076 169 32 88 eller mail jazz@flensbygden.se
Handlingar kommer att finnas från vecka 11 på www.flensbygden.se/jazz

Refererande till förra utskicket med kallelse till årsmöte 25 mars så har medlemmar påpekat det faktum att
vi redan på förra året årsmöte tog ”första” beslutet att avveckla föreningen (se protokoll på hemsida).
En tanke var då att vi skulle genomföra en extra stämma under hösten för att slutgiltigt ställa frågan.
Vi rättar därför kallesen och nu blir det istället kommande årsmöte 25 mars som kommer att behandla
frågan. Vi stryker därmed aviserat extramöte 26 april.
Dagordning
1 Godkännande av kallelse och dagordning
2 Upprättande av röstlängd
3 Val av mötets ordförande och mötets sekreterare
4 Val av justeringsman/kvinna och tillika rösträknare
5 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning. (se jazz@flensbygden.se)
6 Revisorernas berättelse (ingen revisor utsedd, handlingar finns för fri granskning hos ordf.)
7 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
8 Fråga om föreningens upplösande
Om svaret på fråga 8 är att föreningen skall upplösas
9 Likvidationsprocess
b) Godkänna likvidationsutredning, förslag finns hur tillgångar och skulder skall disponeras
b) Redovisa Jazz i Sörmlands ståndpunkt som bidragsgivare
c) Godkänna Wärdshus-jazzen i Malmköping som mottagare av överskott
d) avveckla bankkonto och anmäla till föreningsregistret samt skatteverket senast halvårsskiftet 2018

10 Beslut om var protokoll och övriga handlingar tillhandahålles.
a) förslag är att information härefter enbart delges via jazz@flensbygden.se
b) beslut om var historiskt information förvaras

11 Mötet avslutas
Om svaret på fråga 8 är att föreningen inte skall upplösas (kräver att det finns funktionärer som är valbara)o
8 Verksamhetsplan (styrelsen har ingen framåtriktad plan)
9 Fastställande av medlemsavgift innevarande verksamhetsår
10 Val av ordförande, kassör och minst 1/ max 4 styrelseledamöter (samtliga är nyval, inga förslag finns)
11 Val av revisor i förekommande fall
12 Behandling av motioner. (inga motioner från medlemmar föreligger)
13 Övriga frågor av icke beslutande karaktär.
14 Beslut om var protokoll och övriga handlingar tillhandahålles.
a) förslag är att information härefter enbart delges via jazz@flensbygden.se

15 Mötet avslutas
för styrelsen - Peter Borg/ ordf. (förankras med Jazz i Sörmland)

