PROTOKOLL
Från årsmöte i Stockholm Jazz Society (org. nr. 802013-4147) hållet i
Stockholm onsdagen 19 oktober 2022
1. Mötets öppnades av Bosse Naess.
2. Bosse Naess valdes till ordförande för årsmötet.
3. Rolf Ol-Lars valdes till sekreterare för årsmötet.
4. Justeringsmän, tillika rösträknare valdes PeO Dahlgren och Lars Melander.
5. Dagordningen, som står i stadgarna §13, fastställdes.
6. Närvarolistan användes som röstlängd. Röstlängden justerades. 10 medlemmar deltog i
årsmötet.
7. Mötet ansåg att årsmötet blivit behörigen utlyst
8. Styrelsens årsredovisningar omfattar verksamhetsåret 2021-07-01 – 2022-06-30.
Handlingarna har mailats till medlemmarna i god tid före årsmötet. De föredrogs av
ordföranden och boksluten redovisades av kassören Rolf Persson.
9. Gunnar Karlberg har inkommit med revisorernas berättelse, som var utan anmärkning.
10. Resultat- och balansräkningar för det gångna verksamhetsåren fastställdes av mötet.
11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
12. Budgeten presenterades av styrelsens kassör. Budgeten antogs.
13. Medlemsavgiften fastställdes oförändrad till 250:-/termin.
14. Arvoden åt styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår utgår som hittills med noll
(0) SEK.
15. Behandling av styrelsens förslag.
Årsmötet fastställde att verksamhetsårets resultat överförs till eget kapital. Se pkt. 10.
16. Behandling av inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit.
17. Beslutade mötet att behålla antalet styrelseledamöter oförändrat till fyra med en suppleant.
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18. Omval av Rolf Persson och Rolf Ol-Lars för en period av två år som ordinarie
styrelseledamöter.
Omval av Hans Grundell som suppleant för ett år.
Valen skedde i enlighet med valberedningens förslag och inga andra namnförslag avgavs.
19. Bosse Naess omvaldes till ordförande för ett år.
Valet skedde i enlighet med valberedningens förslag och inga andra namnförslag avgavs.
20. Gunnar Karlberg valdes till revisor och Ricard Grundwall valdes till suppleant.
Inga andra namnförslag avgavs.
21. Valberedningen utsågs till att bestå av Håkan Skytt (sammankallande) och Peo Dahlgren.
Inga andra namnförslag avgavs.
22. Övriga frågor
– Årsmötet beslutade att styrelsen avtalar med Birkagården om bokad tid utökas från 3 tim
till max 4 tim.
23. Årsmötet tackade styrelsen för arbete under de gångna två åren med en applåd.
24. Ordförande tackade de närvarande och mötet avslutades.

Vid protokollet:

Ordförande

………………………
Rolf Ol-Lars

…………………….
Bosse Naess

Justeras:
……………………………
Lars Melander

………………………………..
PeO Dahlgren
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