
Föreningen Jazz i Umeå

Protokoll

Årsmöte 25 februari 2021

Digitalt via zoom

§ 1 Mötets öppnande

Helena Lindvall förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande

Till mötets ordförande valdes Helena Lindvall.

§ 3 Val av sekreterare

Till mötets sekreterare valdes Claus Jochheim.

§ 4 Val av två protokolljusterare för att jämte ordförande
justera protokollet. De två väljs även som rösträknare.

Till justerare valdes Börje Eriksson och Helena Karlsson.

§ 5 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Helena Lindvall redovisade att annonseringen skett via
nyhetsbrevet och via hemsidan för Föreningen Jazz.
Årsmötet konstaterade att mötet varit stadgeenligt utlyst.

§ 6 Fastställande av dagordning och röstlängd för mötet

Den förelagda dagordningen fastställdes.

Röstlängden fastställdes. Se bilaga 1



§ 7 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

Helena Lindvall föredrog verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.
Dessa godkändes av årsmötet.
Se bilaga

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen författades av revisorn Marianne Näslund och
lekmannarevisor Anders Bergström. Pga att revisorerna ej närvarade lästes
revisionsberättelsen upp av Lars Enmark.

Årsbokslutet 2020 har upprättats i enlighet med bokföringslagen och godkänts
av revisorerna. Styrelsen har inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9 Styrelsens ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande
år.

Helena Lindvall och Lars Enmark föredrog verksamhetsplanen och budgeten för
verksamhetsåret 2021.
Årsmötet fastställde verksamhetsplan och budget för 2021.

§ 11 Nya frågor: förslag från styrelsen och motioner från
medlemmar

Förslag nya hedersmedlemmar:
Årsmötet beslutade att utse Bill Olson och Kalle Kungsman som
hedersmedlemmar.

Motioner från medlemmar
Inga motioner har inkommit till årsmötet.



§ 12 Valberedningens yttrande

Valberedningen bestående av Olle Salmonsson och Erik Palm, presenterade sitt
förslag.
Helena Lindvall föreslogs som ordförande för ett år;
Maria Strömbäck, Lennart Strömbäck, Claus Jochheim och Micke Emsing
föreslogs som ledamöter för två år.
Som revisorer föreslogs Marianne Näslund (LRF) och Lars Bejstam, och som
suppleant Börje Eriksson.

§ 13 Val av
a. styrelseordförande för ett år:

Till styrelseordförande valdes Helena Lindvall.

b. 4 styrelseledamöter för två år:

Som ledamöter till styrelsen valdes för två år: Micke Emsing, Claus Jochheim,
Lennart Strömbäck och Maria Strömbäck.
Helena Karlsson, Kicki Mannberg, Lars Enmark, Mikke Hedberg och Per
Mannberg valdes på årsmötet 2020 för två år.

c. två revisorer samt en suppleant för ett år

Marianne Näslund och Lars Bejstam utsågs till revisorer.  Börje Eriksson utsågs
till suppleant. Alla tre valdes för ett år av årsmötet.

d. två personer till valberedning för ett år, varav en är sammankallande

Årsmötet valde Olle Salmonsson och Erik Palm. Olle S. är sammankallande.

§ 15 Övriga frågor

Börje Eriksson presenterade synopsis för bokprojektet om Föreningen Jazz i
Umeå. Projektet görs tillsammans med Tomas Holm. Boken ska vara klar 2026
när föreningen firar 50 år.



§ 16 Mötets avslutning

Mötesordförande Helena Lindvall förklarade årsmötet för avslutat.

Vid protokollet

_____________                                        _______________

Claus Jochheim, sekr                                 Helena Lindvall, ordf

Justeras:

______________ _____________

Börje Eriksson Helena Karlsson


