PROTOKOLL
2015-03-22

Plats:

Restaurang Louis, Stockholm

Ärende: Årsmöte i Föreningen Klassisk Jazz (FKJ)

1§

Årsmötet öppnas

FKJs tjänstgörande ordförande Claes Koffman hälsar deltagarna välkomna och
förklarar årsmötet öppnat.
2§

Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Årsmötet konstaterar att kallelse skett i behörig ordning.
3§

Fastställande av röstlängd

Styrelsens sekreterare Olof Pontusson har upprättat deltagarförteckning för mötet med
33 betalande medlemmar. Årsmötet fastställer förteckningen som röstlängd.
4§

Val av ordförande för mötet

Peter Inghe väljs till mötesordförande.
5§

Val av sekreterare för mötet

P-O Karlström väljs till mötessekreterare.
6§

Val av protokollsjusterare och rösträknare

Barbro Matsson och May-Britt Rull väljs till rösträknare samt att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll.
7§

Styrelsens verksamhetsberättelse

Peter Inghe går rubrikvis igenom styrelsens verksamhetsberättelse, bilaga 1.
Årsmötet beslutar därefter att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till
handlingarna.
8§

Styrelsens årsredovisning

Arne Karlérus redovisar styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning),
bilaga 2. Verksamhetsårets resultat blev ett överskott om 23 464:78 kronor.
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9§

Revisorernas berättelse

Arne Karlérus redovisar den preliminära revisionsberättelsen. Den slutliga kommer att
publiceras i JazzPulsen.
10 §

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsmötet fastställer resultat- och balansräkningarna, som läggs till handlingarna.
Verksamhetsårets överskott om 23 464:78 kronor förs över till ny räkning.
11 §

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
12 §

Fråga om medlemsavgiftens storlek

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag att behålla medlemsavgiften oförändrad år
2016, d v s 250 kronor. Som tidigare betalar sammanboende (samma adress) 400
kronor, bilaga 3.
13 §

Fastställande av verksamhetsplan och budget

Årsmötet fastställer styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för åren 2015
och 2016, bilaga 3.
14 §

Val av ordförande och övriga styrelseledamöter

Årsmötet väljer Kerstin Arghe till styrelseledamot (omval) och ordförande (nyval).
Årsmötet väljer därefter Arne Karlérus (omval), Claes Koffman (omval), Olof
Pontusson (omval) och Ola Pålsson (nyval) till styrelseledamöter.
15 §

Val av revisorer

Årsmötet väljer Claes Brodda till revisor för åren 2015 och 2016.
Antecknas att Mats Hübner är vald till revisor och Bo Jarwander till revisorssuppleant för åren 2014 och 2015.
16 §

Val av valberedning

Då ingen valberedning kan utses överlämnar årsmötet frågan till styrelsen. Styrelsen
kan antingen utse valberedning eller själv fungera som valberedning.
17 §

Motioner

Inga motioner har inkommit. Årsmötet utnyttjar därför punkten till information om
kommande jazzevenemang.
Christina Ondracek berättar att Göteborgs klassiska jazzfestival äger rum den 27 – 30
augusti i Klippans naturreservat. Ett särskilt tåg planeras från Stockholm till festivalen
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och på tåget kommer Ulf Johansson Werre m fl att underhålla. Christina berättar
vidare att Norrtälje jazzdagar äger rum den 26 – 28 juni.
Peter Inghe berättar att Dixiesnubbarna med Jan Stolpe, Jens Lindgren och Anders
Linder m fl spelar på Haninge jazzklubb den 9 april.
18 §

Årsmötet avslutas

Claes Koffman tackar de avgående styrelseledamöterna Lars Sjöberg, Birgitta
Skärgård och Christina Ondracek (adjungerad) för deras insatser i styrelsen. Claes
tackar även Göran Järvstrand, som avgick från ordförandeposten under verksamhetsåret på grund av sjukdom.
Peter Inghe tackar Claes Koffman, som ryckte in som ersättare för Göran Järvstrand.
Peter Inghe tackar därefter de närvarande för visat engagemang och intresse samt
förklarar årsmötet avslutat.

Vid protokollet

P-O Karlström
Justeras

Peter Inghe

Barbro Matsson

3

May-Britt Rull

