Jazzmusikens vänner i Norrtelje
Årsmöte i Jazzmusikens vänner i Norrtelje tisdag den 24/2 2015
Plats: Röda Korsgården. På årsmötet deltog 18 medlemmar.
1 Mötets öppnas
Vice ordförande Agnetha Heldt välkommande alla och förklarade mötet öppnat.
2 Val av ordförande
Anders Olander valdes till mötesordförande.
3 Val av sekreterare
Lilja Olander valdes till mötets sekreterare.
4 Val av två justerare tillika rösträknare
Mötet valde Lino Åberg och Anne-Marie Sundvall
5 Mötets stadgeenliga utlysande
Mötets behöriga utlysande godkändes
6 Godkännande av mötets dagordning
Dagordningen godkändes.
7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 /Bil1
Godkändes med tilläggen av namnet Marianne Colliander ska kompletteras som
styrelsemedlem. Ändring av namn till Carling Big band.
8 Ekonomisk berättelse för 2014
Godkändes och lades till handlingarna/Bil 2
9 Revisorernas berättelse för 2014/ Bil 3
Godkändes och lades till handlingarna.
10 Fastställande av balans- och resultaträkning för 2014
Balans och resultaträkning fastställdes och lades till handlingarna
11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet
12 Verksamhetsplan 2015
Ingen skriven verksamhetsplan fanns att redovisa men Agneta Heldt berättade om
jazzkvällarna för våren 2015 samt hur långt vi kommit i förberedelserna för jazzdagarna. Tre
arbetsgrupper jobbar med detta. En kring sponsring, en musikgrupp och en aktivitetsgrupp.
13 Beslut i anledning av motioner och förslag
Inga motioner eller förslag har inkommit.
14 Beslut om antal ledamöter i styrelsen
Mötet beslutade om 7 (sju) ledarmöte i styrelsen
15 Val av ordförande för en tid av ett år
Anders Olander valdes till ordförande
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16 Val av övriga ledamöter för en tid av två år
Marianne Colliander, Kristina Dahlquist, Agnetha Heldt samt Harri Wanselius.
Lilja Olander och Bo Engström har ett år kvar på sina förordnanden.
17 Val av två revisorer
Gösta Colliander och Lino Åberg valdes till revisorer, sammankallande Lino Åberg
18 Val av valberedning
Helena Ekekil och Anne-Marie Sundvall valdes till valberedning, sammankallande Helena
Ekekil
19 Avslutning
Mötesordföranden förklarade mötet avslutat
Vid protokollet
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