Föreningen Jazz i Billdal
Protokoll fört vid årsmöte 2020-03-05
Närvarande: Ingrid Hedström, Marianne Mattsson, Anna Blenström, Tore Mattsson, Gun Skårman,
Jan Skårman, Johnny Korner, Hans Westerström, Christer Åkerskog, Jan Wickelgren. Fullmakter
hade inlämnats av Barbro Mellgren och Ingemar Lind.
1. Föreningens ordförande Ingrid Hedström hälsade alla välkomna. Till ordförande för mötet valdes
Hans Westerström
2. Till sekreterare valdes Johnny Korner och till justeringsmän Gun Skårman och Tore Mattsson.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Ingrid Hedström föredrog verksamhetsberättelsen. Jan Skårman redogjorde för den ekonomiska
ställningen som visade på en måttlig förlust på 11 511 kr för verksamhetsåret. Detta på grund av
minskade medlemsavgifter (34 färre medlemmar) och minskade biljettintäkter (dock ökad
lottförsäljning). Kostnaderna inkl. utbetalda orkestergager låg på ungefär samma nivå som förra
året. Kvarvarande kapital (efter förlusten) är nu ca 40.000 kr.
5. Revisor Christer Åkerskog hade inget att anmärka på skötseln av föreningens ekonomi och
föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
7. Förslag till verksamheter 2020 diskuterades.
• Beslutades flytta tidpunkten för Good Old Days till 2:a lördagen i februari (bättre avstånd till
Trettondagsbalen).
• Hänsköts till styrelsen att besluta om vilka orkestrar som ska utgöra föreningens fasta,
ordinarie ”husband”.
8. Styrelsens förslag till inkomst- och inkomststat godkändes. Styrelsen ämnar behålla gällande
gageregler (1000 kr/man, dock max 7000 kr).
9. Årsmötet antog valberedningen förslag till styrelse för verksamhetsåret 2020-2021. Till
ordförande omvaldes Ingrid Hedström. Till övriga ledamöter valdes Anna Blenström, Johan
Johansson, Johnny Korner, Marianne Mattsson, Jan Skårman, Christer Svensson (suppl) och Hans
Westerström. Fördelningen av poster inom styrelsen beslutas av styrelsen vid ett konstituerande
styrelsemöte.
10. Till revisor valdes Christer Åkerskog.
11. Till valberedning valdes Gun Skårman och Jan Wickelgren.
12. Medlemsavgift för verksamhetsåret 2020-2021 (höst 2020 – vår/sommar 2021) fastställdes till 200
kr. Inträdesavgift till våra föreningsaftnar fastställdes till 120 kr för medlemmar och 170 kr för
icke medlemmar.
13. Övrig fråga: Hur kommunicerar vi med medlemmar utan e-postadress? Hänsköts till styrelsen att
behandla frågan och även tänka expansivt hur vi skaffar fler medlemmar.
14. Mötet avslutades (i inledningen av den stundande pandemin) med hopp om ett gott kommande

jazzår.
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