
 
ÅRSMÖTE 

Hallsbergs Jazz- & Bluesklubb  
Torsdag 21 mars 2019 

 
 

1 Mötets öppnande                                                                                                           
Tyst ”minut” för Ulf ”Bersa”Eriksson 

 
2 Fastställande av röstlängd – Röstlängden fastställdes 
 
3 a)  Till mötesordförande Cecilia Svensson 

b)  Till mötessekreterare valdes Nils Mikaelsson 
c)  val av 2 protokollsjusterare tillika rösträknare. Jan Ove Jönsson Barbro 
Rosenblad valdes. 

 
4 Mötets behöriga utlysande samt fastställande av dagordningen. 
 Mötet ansågs behörigt utlyst. Dagordningen godkändes. 

 
5  Nils Mikaelsson läste verksamhetsberättelsen för år 2018. Den godkändes. 

 
6 Styrelsens ekonomiska berättelse - resultat och balans - för år 2018 

Balans och resultat för verksamhetsåret 2018 fastställdes och mötet 
beslutade att 2018 års resultat förs i ny räkning 

 
7  Revisorernas berättelse lästes upp. Revisorerna godkände resultatrapporten. 

 
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Mötet 

beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 
9 Fastställande av medlemsavgift för 2019  
 250 kr/familj och enskild 150 kr 
 
10 Verksamhetsplan för åren 2019 – 2021. Maria läste verksamhetsplanen. 
 Den godkändes. 
  
11 Behandling av i tid inkomna propositioner och motioner – Inga inkomna. 
 
12 Val av ordförande på ett år, tillika firmatecknare / var och en för sig  
 Mårten Franzson, 490624-6659, även firmatecknare 
 
13 Val av kassör på två år, tillika firmatecknare / var och en för sig  
 Britt Marie Boström, 550828-0020, även firmatecknare 
 
14 Val av tre ledamöter på två år 

Maria Rurbäck omval 
 Jan Boberg nyval, ersätter Nils mikaelsson 
 Oskar Svenningsson nyval, ersätter Stefan Kenttä 



  
15 Val av en suppleant på ett år 
 Linda Eng, nyval 
 

Styrelsen 2019, enligt följande: 
 Mårten Franzson, ordförande på ett år 
 Britt Marie Boström, kassör på två år 
 Maria Rudbäck, ledamot – omval på två år 
 Christer Hellzon, ledamot – ett år kvar 
 Magnus Stranneby, ledamot – ett år kvar 
 Jan Boberg, ledamot – nyval på två år 
 Oskar Svenningsson, ledamot - nyval på två år 
 Linda Eng, suppleant – nyval på ett år 
 
 
16 Val av två revisorer samt sammankallande på ett år 
 Harald Svensson sammankallande och Göte Mölleby. 
  
 
17  Val av valberedning två stycken samt sammankallande på ett år  
 Cecilia Svensson sammankallande och Anders Fransson. 
 
18 Mötets avslutning                  
 


