PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE I SWEDISH BLUES ASSOCIATION
2016-04-16

Plats: Izzy Young´s Folklore Center, Wollmar Yxhullsgatan/Björngårdsgatan,
Stockholm
Närvarande: Nitton stycken, varav sex personer tillhörande styrelsen.

1

Mötets öppnande

Ordförande Hans Schweitz förklarade årsmötet för öppnat.

2

Frågan om mötets behöriga utlysande

Årsmötet befanns vara behörigt utlyst.

3

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Sittande, dvs Hans Schweitz och Bo Majling, valdes till ordförande respektive
sekreterare för mötet.

4

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden
justera årsmötets protokoll

Kenth-Åke Norman och Mats Grönqvist valdes till justeringsmän och rösträknare.

5

Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning

Ordförande Hans Schweitz föredrog verksamhetsberättelsen. Tommy Löfgren
föredrog resultat- och balansräkningen. På frågor från mötesdeltagare förtydligades
att:
Delar av intäkterna kommer från royalties från SBAs skivutgivning och att vissa låtar
från skivorna spelats på radio och även live av musiker.
Portokostnader för friex av Jefferson finns under posten ”övriga kostnader”.

Inköpen av Jack Whites Paramountboxar och boxen med Leadbelly till
Jeffersonarkivet motiveras av att de ges ut i begränsat antal exemplar, är mycket
påskostade och genomarbetade samt utgör en värdefull dokumentation. Det är detta
och det musikaliska värdet mer än tanken att det skulle kunna bli en framtida lönsam
investering som varit motivet till inköpet.

6

Revisorerna berättelse

Revisorsberättelsen föredrogs av Monica Kirsmaa. Revisorerna godkänner
räkenskapsårets redovisning och föreslog att ansvarsfrihet för styrelsen ska
tillstyrkas.

7

Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

8

Nya frågor

Den fråga som bedöms akut är att hitta en ny lokal. Nuvarande lokal på
Långholmsgatan bedöms ha alltför stora brister vad gäller temperatur, ventilation och
tillgänglighet för att vara funktionell. Lokaler som kan vara värda att undersöka
närmare finns just nu i Skarpnäck och i Täby.

9

Val av styrelse

Kjell Wikström redogjorde för valberedningens arbete samt föredrog förslag till
styrelseledamoter.
Valberedningen hade inte fått fram någon kandidat till att efterträda Hans Schweitz
som ordförande, trots ett flertal förfrågningar.
Följande förslag till val av styrelse förelåg:
Vice ordförande: Birgitta Larsson, omval till årsmötet 2018.

Sekreterare: Bo Majling, omval (fyllnadsval) till årsmötet 2017.
Kassör: Tommy Löfgren, omval (fyllnadsval) till årsmötet 2017.
Ledamot: Hans Schweitz, nyval (fyllnadsval) till årsmötet 2017.
Ledamot: Fredrik Ottomers, nyval till årsmötet 2018.
Suppleant: Sören Karlsson, omval till årsmötet 2017.
Suppleant: Sten Ljunggren, nyval till årsmötet 2017.
Suppleant: Lars-Olof Helén, nyval till årsmötet 2017.
Årsmötet beslutade att välja föreslagen styrelse.
Det meddelades att ett omedelbart efterföljande möte ska hållas då styrelsen
konstituerar sig. Vid detta konstituerande möte så omfördelades posterna på följande
sätt (i övrigt enligt årsmötets beslut):
Hans Schweitz, ordförande ytterligare 1 år.
Lars-Olof Helén, vice ordförande.
Birgitta Larsson, ledamot.
Posterna för Lars-Olof och Birgitta ska ses som styrelsens interna arbetsordning.
Årsmötets beslut om Birgitta som vice ordförande och Lars-Olof som suppleant gäller
officiellt. Beträffande arbetsuppgifter som tidigare legat på ordföranden gjordes en
arbetsfördelning av dessa internt inom styrelsen. I och med denna fördelning
besattes den vakanta ordförandeposten av Hans Schweitz under ytterligare ett år.

10

Val av två revisorer

Följande förslag från valberedningen till revisorer förelåg:
Jaan Kirsmaa, omval till årsmötet 2017.
Monica Kirsmaa, omval till årsmötet 2017.
Jaan och Monica Kirsmaa omvaldes som revisorer.

11

Val av två valberedningsmän

Kjell Wikström och Leif Björklund omvaldes som valberedning.

12

Övriga frågor

Inga motioner eller övriga frågor fanns.

13

Mötets avslutande

Hans Schweitz tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet
för avslutat.
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