Protokoll fört vid årsmöte med Järfälla Manskör 2020-03-02 kl. 18.30
i kyrksalen i Jakobsbergskyrkan.
1.

Mötets öppnande
Ordförande, Hans Kling, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2.

Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Urban Freij.

3.

Val av mötessekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Olof Tillander.

4.

Val av protokollsjusterare tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Jan Olsson och Bengt Julin.

5.

Fastställande av dagordning
Dagordningen föredrogs och fastställdes.

6.

Fastställande av röstlängd
En närvarolista upprättades och röstlängen fastställdes till 18 närvarande medlemmar
enligt följande: Gösta Pettersson, Mats Wiklund, Gösta Lundqvist, Jan Olsson, Sture
Howding, Göran Magnusson, Bengt Julin, Örjan Sjöström, Calle Brolin, Paul Kanarbik,
Finn Hultman, Stefan Svennerby, Hans Kling, Elias Aaron Johansson, John Öster, Kjell
Lundqvist, Urban Freij och Olof Tillander.

7.

Fråga om mötet kallats i vederbörlig ordning
Kallelse till mötet hade skickats den 22 januari. Mötet fann att kallelse skickats i god tid
innan mötet och inom den tid som stadgarna förutsätter.

8.

Styrelsens årsredovisning
a. verksamhetsberättelse
Ordförande gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse rubrik för rubrik. Vissa
punkterkommenterades från styrelsen och ett par frågor ställdes och besvarades.
Under punkten ”Medlemsfrågor och rekrytering” ifrågasattes antalet registrerade
medlemmar då de inte överenstämde med antalet betalande medlemmar. Efter
kontroll har det kostaterats att antalet är riktigt då flera medlemmar är befriade från
avgiften p g a att de är hedersmedlemmar, nya medlemmar (befriade från avgift
första terminen) samt funktionärer befriade från avgift. Med denna förklaring
beslutade årsmötet att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. Bilaga 2.
b. ekonomisk berättelse
Föreningens kassör, Kjell Lundkvist föredrog styrelsens ekonomiska berättelse samt
föreslog att resultat- och balansräkningen fastställs och att årets resultat omsätts i ny
räkning. Årsmötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
Bilaga 3.
c. fastställande av resultat- och balansräkning
I enlighet med kassörens förslag beslutade årsmötet att fastställa resultat- och
balansräkningen samt omsätta årets resultat i ny räkning.
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9.

Revisorernas berättelse
Gösta Pettersson föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna kommenterade att vissa
beslut bör hanteras med signerade verifikationer och att blanketter för detta bör
upprättas. Med detta beslutade årsmötet att lägga revisorernas berättelse till
handlingarna. Bilaga 4.

10.

Ansvarsfrihet för styrelsen
Enligt revisorernas förslag beslutade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.

11.

Val av 7 ledamöter till styrelse för en tid av ett år
Valberedningens föredragande, Jan Olsson, föredrog valberedningens förslag bestående
av omval på Olof Tillander, Kjell Lundqvist, Bengt Julin, Carl-Gustaf Brolin och Sture
Howding samt nyval av Paul Kanarbik och Örjan Sjöström.
Årsmötet beslutade att välja samtliga föreslagna kandidater till styrelse för det
kommande verksamhetsåret. Olof Tillander kallar den nyvalda styrelsen till sitt första
möte då man kommer att konstituera sig.

12.

Val av två revisorer och en suppleant
Årsmötet beslutade att välja Gösta Pettersson och Mats Wiklund samt Göran
Magnusson som suppleant.

13.

Val av valberedning, tre personer varav en sammankallande
Till valberedning valdes, Hans Kling, Gösta Lundqvist samt Jan Olsson som även
valdes som sammankallande.

14.

Val av övriga funktionärer för en tid av ett år
a. Förste dirigent och biträdande dirigent(er)
Till förste dirigent valdes Elias Aaron Johansson och till biträdande dirigent valdes
Stefan Svennerby.
b. Stämfiskaler, två för varje stämma
Till stämfiskaler, två per stämma, valdes:
T1, Gösta Lundqvist och Finn Hultman
T2, Mats Wiklund och Tomas Dahlberg
B1, Kjell Lundqvist och Gösta Pettersson
B2, John Öster och Hans Kling
c. Klubbmästare
Stämma T1och T2 valdes till klubbmästare för 2020.
d. Notbibliotekarie
Valdes Thomas Dahlberg och som biträdande Olof Tillander
e. Fanbärare
Valdes Gösta Lundqvist

15.

Behandling av inkomna motioner
Två motioner hade inkommit och fanns att behandla. Dessa avsåg 1 – att minska antalet
styrelseledamöter till 5 personer och 2 – att avskaffa funktionen fanbärare.
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Båda motionerna hade behandlats av styrelsen och som i båda fallen föreslog att avslå
motionerna.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
16.

Fastställande av verksamhetsplan och budget
Sekreteraren, Olof Tillander, förklarade att verksamhetsplanen för det kommande
verksamhetsår i stor utsträckning motsvarar tidigare års planer men att den dessutom
innehöll ett avsnitt om körens 100-årsjubileum avseende både jubileumskonsert och
jubileumskommitténs arbete med att ta fram och skriva körens historia. Detta kommer
att dokumenteras i bokform. Liksom tidigare år har verksamhetsplanen skickats till
kommunen i samband med bidragsansökan för kommande år. Kassören, Kjell
Lundqvist, föredrog styrelsen förslag till budget. Årsmötet beslutade i enlighet med de
redovisade förslagen. Bilaga 5.

17.

Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår
Föreningens kassör, Kjell Lundqvist, föredrog styrelsen förslag. Årsmötet beslutade i
enlighet med förslaget, oförändrad avgift på 2 000 kr/medlem. Kan delas till två
betalningstillfällen men då med en tilläggsavgift av 100 kr. Beslutet samt sista
betalningsdag, kommer att meddelas medlemmarna via e-post.

18.

Mötets avslutande
I samband med mötets avslutande avtackades avgående ordförande, Hans Kling samt
avgående styrelseledamoten, Tomas Dahlberg och avgående valberedaren Günther
Steffensen efter väl förrättat värv. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade
årsmötet avslutat.

Järfälla d.s.o.
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