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§ 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.  
Till justerare valdes Lars Enmark och Bill Olson. 
           
 
§ 4 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 
Olle Salmonsson redovisade att annonseringen skett via hemsidan och 
nyhetsbrev, samt i samband med på torsdagskonserterna före årsmötet. 
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. 
 
 
§ 7 Styrelsens verksamhets- och revisionsberättelse  
Föreningens viceordförande Maria Strömbäck och sekreteraren Claus 
Jochheim föredrog verksamhetsberättelsen. 
På sammanlagt 35 konserter under 2017 uppträdde lokala och andra 
svenska musiker samt många internationella gäster och på scenen	
uppnåddes en fördelning på över 30 procent kvinnliga musiker bland 
musikerna i de professionella grupperna. Under året 2017 firade 
föreningen 40-års jubileum. Besökssnittet har varit 106 personer per 
konserttillfälle; det totala antalet besökare vid samtliga arrangemang har 
varit 3086 personer. Umeå JazzStudio har samarbetat med många olika 
aktörer där Umeå Jazzfestival och Norrlandsoperan hade en särskild 
ställning.  
 
 



 
Anders Bergström föredrog revisionsberättelsen. 
Enligt revisorerna har årsbokslutet 2017 i allt väsentligt upprättas i 
enlighet med bokföringslagen.  
Styrelsen 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 2017. 
      
 
§ 9 Nya frågor: Propositioner och motioner. 
Inga motioner eller propositioner lades fram. 
 
 
§ 10 Valberedningens yttrande 
Valberedningen, bestående av Pierre Martin och Erik Palm, tackade för 
förtroendet och presenterade sitt förslag till årsmötet. 
 
 
§ 11 Val av styrelseordförande för kommande verksamhetsår 
Till styrelseordförande valdes Helena Lindvall. 
 
 
§ 12 Val av styrelseledamöter för kommande verksamhetsår 
Årsmötet valde som ledamöter på två år fram till årsmöte 2020 Lars 
Enmark, Mikke Hedberg och Kicki Mannberg. Som ledamöter för ett år  
valdes: Märet Öman, Bill Olson och Per Mannberg. 
Till adjungerad ledamot valdes Lars-Göran Ulander på ett år. 
Maria Strömbäck, Lennart Strömbäck och Claus Jochheim blev valda vid 
årsmötet 2017 för två år fram till årsmötet 2019. 
 
 
§ 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 valde Olle Salmonsson och Erik Palm. 
 
 
 
 



§ 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. Kicki Mannberg valdes till 
suppleant. 
 
          
§ 16 Inventarieförteckning 
Olle Salmonsson föredrog förteckning över föreningens inventarier. 
Se bilaga 4 
 
 
§ 17 Övriga frågor 
Årsmötet beslutade att ändra § 5 i föreningens stadgar enligt följande:  
 
Årsmöte hålls en gång varje år. Styrelsen meddelar tid och plats via 
hemsida, nyhetsbrev och/eller i klubblokalen till medlemmarna. Styrelsen 
äger rätt att utlysa extra allmänt möte och är skyldig att göra detta om 
minst hälften av medlemmarna så fordrar. 
 
Marlene Widmark utsågs som hedersmedlem. Maria Strömbäck 
överlämnar hedersmedlemskapet till Marlene. 
 
 
 
§ 18 Mötets avslutning 
Mötesordföranden Olle Salmonsson förklarade årsmötet för avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
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