Föreningen Jazz i Umeå
Protokoll
Årsmöte 26 februari 2015
Umeå Folkets hus
§ 1 Mötets öppnande
Olle Salmonsson förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Till mötets ordförande valdes Olle Salmonsson och till sekreterare
valdes Claus Jochheim.
§ 3 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet.
De två justerarna väljs även till rösträknare.
Till justerare valdes Johanna Jers och Maria Strömbäck.
§ 4 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Olle Salmonsson redovisade att annonseringen skett via brev till
medlemmarna och via hemsidan. Årsmötet konstaterade att mötet
varit stadgeenligt utlyst.
§ 5 Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden fastställdes. Se bilaga 1
§ 6 Fastställande av dagordning
Den förelagda dagordningen fastställdes förutom § 16 som ströks.
§ 7 Styrelsens verksamhets- och revisionsberättelse
Föreningens ordförande Olle Salmonsson och sekreteraren Claus
Jochheim föredrog verksamhetsberättelsen. Bland annat redovisades
att verksamheten under kulturhuvudstadsåret har bestått av flera extra
arrangemang och åtaganden – Umeå JazzStudio Plus – vilket innehållit
Midvinterjazz, 12 points Festival, sommarjazzklubb på Guitars, UmeImpro och arrangemang vid invigningen av Kulturväven. Flera olika samarbetspartners har varit delaktiga i dessa projekt: Norrlandsoperan,
Riverstories, Eurpean Jazz Network, Guitars, Sveriges Radio P2, Umeå
Musikskola, Midgårdsskolan, m fl. Den ordinarie verksamheten har
bestått av totalt 37 arrangemang. Av dessa arrangemang var 11 kvällar vigda för grupper med lokal anknytning. Besökssnittet under året
2014 har varit 135 personer per konserttillfälle, en ökning med 20%
i jämförelse med 2013. Totala antalet besökare vid samtliga arrangemang har varit 4367 personer.

Olle Salmonsson föredrog revisionsberättelsen. Enligt revisorerna
har årsbokslutet 2014 i allt väsentligt upprättas i enlighet med bokföringslagen. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med föreningens stadgar.
Samtliga handlingar godkändes av årsmötet och biläggs i protokollet.
Bilaga 2 och 3
§ 8 Styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
§ 9 Nya frågor: Propositioner och motioner.
Inga motioner eller propositioner lades fram.
§ 10 Valberedningens yttrande
Valberedningen - Pierre Martin och Johan Ögren - presenterade sitt
förslag till årsmötet.
§ 11 Val av styrelseordförande för kommande verksamhetsår
Till styrelseordförande valdes Olle Salmonsson.
§ 12 Val av styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
Årsmötet valde Maria Strömbäck, Lennart Strömbäck och Claus Jochheim som ledamöter på två år; som ledamöter för ett år: Micke Tannemyr, Johanna Jers och Linn Hentschel. Kassören Lars Enmark, Bill
Olson och Lar-Göran Ulander blev valda vid förra årsmötet för två år
fram till årsmötet 2016.
§ 13 Val av lekmannarevisor och auktoriserad revisor
för kommande verksamhetsår
Årsmötet beslutade omval av Anders Bergström och auktoriserad revisor Stefan Lindahl.
§ 14 Val av valberedning för kommande verksamhetsår
Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag och valde
Pierre Martin och Örjan Tirén.
§ 15 Val av ledamöter till Umeå Jazzfestival för kommande verksamhetsår
Lars Enmark valdes till ledamot att representera styrelsen för Föreningen Jazz vid Umeå Jazzfestivals produktionsmöten. Linn Hentschel
valdes till suppleant.

§ 16 Inventarieförteckning
Olle Salmonsson föredrog förteckning över föreningens inventarier.
Se bilaga 4
§ 17 Övriga frågor
Olle Salmonsson informerade om att det kommer att instiftas en
minnesfond till minne av Oddbjörn Öhman. Oddbjörn har varit aktiv
i föreningen sedan den startade och har i många år varit lekmannarevisor för föreningen. Föreningen Jazz kommer att ansvara för fonden
och framtida utdelningar.
Ordföranden tackade alla inblandade för det väl genomförda arbetet
under det fantastiska kulturhuvudstadsåret.
§ 18 Mötets avslutning
Mötesordföranden Olle Salmonsson förklarade årsmötet för avslutat.

