
 

 

Protokoll Jazz i Flen årsmöte 2015 
29 mars   kl 16.00  Hultvägen 12B 

Närvarande : Peter Borg, Berno Martinsson, Christer Larsson, Rolf Borg 

                        Inger Martinsson, Olle Arnell, Gun Björklund, Janne Rickander 

 

1. Godkännande av kallelse 

Kallelsen godkändes och mötet fastslog att det var behörigt utlyst. 

Kallelse har skett via föreningens hemsida, flens kommuns evenemang guide samt annons i 

tidningen (EK) Samtliga handlingar har varit tillgängliga på hemsidan respektive hos kassören.  

  

2. Fastställ röstlängd  

Samtliga åtta närvarande medlemmar utgör röstlängden 

 

3. Mötesordförande 

Peter Borg valdes till mötesordförande  

 

4. Mötesordförande 

Peter Borg valdes till mötessekreterare 

 

5. Justering av protokoll 

Beslöts att protokoll skickas till samtliga närvarande för revidering och fastställs 8 april 

 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes. (publicerad på hemsidan)  

 

7. Styrelsens ekonomiska redovisning 

Kassören redovisade per 31 dec. föreningens resultat +3.061 kr med en behållning på  +21.915 kr 

Uppdrogs till kassören att kontakta Marie Berg på kommunen avseende aktuellt föreningsbidrag 

 

8. Revisorernas berättelse 

Föreningens revisor Olle Anell föredrog revisionsberättelsen och hade inga anmärkningar och 

rekommenderade årsmötet att ge styrelsen full ansvarsfrihet. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet lämnade styrelsen full ansvarsfrihet 

 

10. Verksamhetsplan 

Ordförande föredrog styrelsens verksamhetsplan som omfattar minst 3 arrangemang 2015. 

Verksamhetsplan med tilltänkt budget för 3 arrangemang biläggs protokollet och på hemsidan  

 

11. Medlemsavgift 

Stämman fastslog att inte heller för verksamhetsåret 2015 ta ut medlemsavgift . 



  

12. Val av ordförande 

Till ordförande för verksamhetsåret 2015 valdes Peter Borg  

 

13. Val av kassör 

Till kassör för verksamhetsåret 2015 valdes Berno Martinsson 

Om Berno p.g.a. sviktande hälsa inte kan hantera det löpande arbetet så  

tecknar Ordförande firma och har tillgång till föreningens PlusGiro. 

Vid behov hjälper Christer Larsson till    

 

14. Val av övriga styrelseledamöter 
Rolf Borg valdes på ytterligare två år 
Christer Larsson valdes 2014 på två år och kvarstår till 2016 
 

15. Val av revisor och revisorssuppleant 

Olof Anell valdes till revisor på ett år 

Bruno ström valdes till revisorssuppleant på ett år 

 

16. Behandling av inkomna förslag från medlemmar 

Inga motioner har inlämnats 

 

17. Behandling av styrelsens förslag 

Styrelsen har föreslagit en förändring i två paragrafer i stadgarna 

 

1  Ett förtydligande av hur medlem definieras. 

2  Ett förtydligande om hur kallelse till årsmöte skall ske 

 

Båda förslagen togs utan ändring med full majoritet. 

Ändringen vinner laga kraft efter ytterligare ett årsmöte i enlighet med stadgarna. 

 

18. Övriga anmälda frågor 

Inga övriga frågor har anmälts 

 

19. Mötets avslutning 

Mötet avslutades och ordförande riktade ett tack till inger och Berno för sin gästfrihet.  

Protokoll kommer att skickas till deltagarna och publiceras på hemsidan senast 12 april  

 

Föreningens hemsida finns på       www.flensbygden.se/jazz 

2015-03-31                                                                                   2015-04-08 

 

Att justering skett i enlighet med beslut 

ovan intygas av deltagarna 

 

Peter Borg     

Ordförande     

http://www.flensbygden.se/jazz

