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Protokoll
Protokoll fört vid årsmöte för föreningen TIMSIG, 2012-02-22.
Lokal: Restaurant Haket, Göteborg.
Närvarande (12): David Odlöw, Mattias Holm, Andreas Bladh, Carlo Rinaldo, Martin
Norvenius, Mats Jonsson, Eoin Ó Broin, Lasse Jödahl, Björn Persson Mattsson, Nils Chöler,
Sten Johansson, Per Johansson.
1. Mötets öppnande.
Andreas välkomnar samtliga och förklarar mötet öppnat.
12 närvarande deltagare noterades.
2. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
Röstlängd enligt närvarolista.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Ordförande: Andreas Bladh
Sekreterare: Mattias Holm
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Protokolljusterare: David Odlöw
Rösträknare: Mats Jonsson
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Samtliga är eniga om att årsmötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av föredragningslista.
Årsmötets föredragningslista godkändes efter följande justering:
Punkt 13 ”Föreningsbildning/Antagning av stadgar” lades till.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt styrelsens
förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
Ej tillämplig detta år, då föreningen ej fanns 2011.
8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Ej tillämplig detta år, då föreningen ej fanns 2011.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Ej tillämplig detta år, då föreningen ej fanns 2011.
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10. Behandling av styrelsens förslag och medlemmars motioner.
•

Arbetsgruppen TIMSIG föreslår för årsmötet att föreningen skall behålla
arbetsnamnet TIMSIG (Traditional Irish Music Sessions In Gothenburg) som
föreningsnamn.
Fler förslag:
Förslag om bordläggning av motion, då mötet ansåg att föreningens namn måste
vara representativt för föreningen syfte och stadgar (vilka behandlas senare i
dagordningen).
Årsmötet beslutade att:
Motion flyttad till punkt 13.

•

Förslag om att anordna en irländsk festival i Göteborg.
Samtliga närvarande är eniga om att föreningen vill verka för en årlig framtida
irländsk festival i Göteborg.

•

Förslag om att anordna så kallade låtstugor där musiker kan träffas med fokus på
att lära sig nya låtar.
Föreningen vill verka för att genomföra låtstugor i Göteborg.

•

Förslag om att anordna så kallade workshops där musiker inom respektive
instrumentgrupp övar tillsammans.
Mötet samtycker till att verka för anordning av workshops i Göteborg.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget och medlemsavgift för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.
Verksamhetsplan för året är att:
Verka för att i framtiden kunna anordna en årlig irländsk festival i Göteborg, samt
regelbundna sessions, låtstugor och workshops.
Verka för att ta kontakt med likasinnade föreningar.
Årsmötet beslutade att:
En medlemsavgift på 50 kr röstades fram.
Beträffande föreningens budget beslutade mötet att samtliga event som föreningen
anordnar bör som lägst gå plus minus noll. I de fall då föreningens event går plus skall dessa
intäkter tillgå föreningen.
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12. Val av befattningar, på ett (1) år.
a. föreningens ordförande,
Andreas Bladh
b. föreningens sekreterare,
Mattias Holm
c. föreningens kassör,
David Odlöw
d. övriga befattningar i styrelsen. (2 ledamöter)
Eoin Ó Broin, Martin Norvenius
e. Valberedning, minst en person. (Kan ingå i styrelsen)
Lasse Jödahl
f. Föreningens revisor. (Ingår ej i styrelsen)
Mats Jonsson
13. Föreningsbildning/Föreningsnamn/Antagande av stadgar.
Föreningsnamn:
Mötet röstade fram följande föreningsnamn: Traditionella Irländska Musik-Sessions I
Göteborg (förkortat TIMSIG).
Antagande av stadgar:
Samtliga närvarande vid årsmötet antog föreningens stadgar.
14. Mötets avslutande.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Mattias Holm

