Protokoll fört vid årsmöte med Järfälla Manskör 2021-09-20 kl. 17:00
i kyrksalen i Jakobsbergskyrkan.
1.
Mötets öppnande
Ordförande, Olof Tillander, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Hans Kling
3. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare för mötet valdes Paul Kanarbik
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Till justerare valdes Allan Munch och Urban Freij.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen föredrogs och godkändes.
6. Fastställande av röstlängd
14st från kören var närvarande på årsmötet.
7. Fråga om mötet kallats i vederbörlig ordning
Kallelsen till årsmötet gick ut till körmedlemmarna den 23/8 och fick ett godkännande
att den hade sänts ut i vederbörlig ordning.
8. Styrelsens årsredovisning
a. Verksamhetsberättelse – Godkännandes med följande ändring : stämfiskal B2 ,Günther
Steffensen skall vara Hans Kling och stämfiskal T2 , Mats Eriksson skall vara Tomas
Dahlberg. Se bilaga
b. Ekonomisk berättelse – Kjell Lundqvist redogjorde ekonomin för 2020 . Årets
resultat blev 31916,63. På årsmötet diskuterades att alla medlemmar inte har
erlagt årsavgift. Kören har utgifter även om verksamheten har gått på sparlåga
under pandemin. Det är viktigt att alla känner ansvar för körens ekonomi och
kassören inte skall behöva påminna flera gånger om årsavgiften. Se bilaga
9. Revisorernas berättelse
Mats Wiklund föredrog revisorernas berättelse och mötet godkände den föredragna
förvaltningsberättelsen.
a. Fastställande av och balansräkning – Revisorerna framförde att balansräkningen
bör kompletteras med ingående balans från föregående verksamhetsperiod. Styrelsen
fick i uppdrag att justera balansräkningen med avseende på den synpunkten. Styrelsen
skall redogöra alternativt ha en plan presenterad för revisorerna senast den 25/10 hur
balansräkningen justeras. Balansräkningar från 5 år tillbaka skall gås igenom.
Se bilaga
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Enligt revisorerna förslag beslutade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.
11. Val av 7 ledamöter till styrelse för en tid av ett år.(fram till årsmöte 2022)
Valberedningens föredragande, Jan Olsson, föredrog valberedningens förslag bestående
av omval på Olof Tillander, Kjell Lundqvist, Bengt Julin, Sture Howding, Örjan
Sjöström och Paul Kanarbik samt nyval av Urban Freij.
Årsmötet beslutade att välja samtliga föreslagna kandidater till styrelse fram till
årsmötet i 2022. Ordförande ,kassör och sekreterare utses på styrelsens kommande
möte då styrelsen konstituerar sig. Olof Tillander sammankallar.
12. Val av två revisorer och en suppleant
Årsmötet gick på valberedningens förslag 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
är sammankallande.
14. Val av övriga funktionärer för en tid på ett år( fram till årsmöte 2022)
a. Förste dirigent och biträdande dirigent – Årsmötet valde till förste dirigent Elias
Aaron Johansson och till biträdande dirigent valdes Stefan Svennarby.
b. Stämfiskaler , två per stämma – På valberedningens förslag valdes följande :
T1, Jan Olsson(nyval), Gösta Lunqvist
T2, Mats Wiklund, Thomas Dahlberg
B1, Kjell Lundqvist, Gösta Pettersson
B2, John Öster, Hans Kling
c. Klubbmästare - Årsmötet valde tenorerna till klubbmästare.
d. Not bibliotekarie – På valberedningens förslag valdes till not bibliotekarie
Thomas Dahlberg och Olof Tillander.
e. Fanbärare – På valberednings förslag valdes Gösta Lundqvist till fanbärare.
15. Behandling av inkomna motioner
Inga inkomna motioner har kommit till årsmötet för behandling.
16. Fastställande av verksamhetsplan och budget
a.Verksamhetsplan – I verksamhetsplanen korrigeras kördagen från den 20/11
till den 24/10 då Elias är uppbokad den 20/11.Verksamhetsplanen är uppgjord
fram till jubileumskonserten den 2/4. Se bilaga
b. Budget – Den föreslagna budgeten godkändes av årsmötet,se bilaga
Det är viktigt att stämfiskalerna rapporterar in närvaron till studieförbundet ABF.
Rapporten kan göras digitalt och ABF har på sin hemsida en instruktionsfilm på
hur den digitala rapporten görs. Våra körövningar bedrivs som studiecirkel och
kören får bidrag för vår verksamhet från ABF.
17. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår
Årsmötet beslutade att årsavgiften förblir oförändrad på 2000 kr /medlem och år.
18. Mötets avslutande
I samband med mötets avslutande uppvaktades Carl Gustav Brolin och Gösta Pettersson
då de under året fyllt 80 år. Günther Steffensen uppvaktades under körövningen ,han
hade också fyllt 80 år under året. Uppvaktningen gjordes med överlämning av en
blomsterbukett och körens stämmor hyllade jubilarerna med ” Sångarhyllning”.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
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