Mötesprotokoll
för TIMSIG:s årsmöte 2015-03-22.
Plats: John Scott’s Pub
Tid 15:00-17:00.
1. Mötets öppnande samt notering om närvarande medlemmar och åhörare.
Andreas förklarar mötet öppnat och noterar 11 närvarande medlemmar enligt följande:
Ulf Duus
Bengt Arwidsson
Nils Chöler
Andreas Bladh
Oskar Beck
Oskar Genstrand
Mattias Holm
Lasse Jödahl
Sandra Lundquist
Jennifer Johansson
Enikö Walter
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
Röstlängd fastställs enligt närvarolista ovan.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Nils Chöler väljs till mötets ordförande och Mattias Holm till mötets sekreterare.
4. Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare.
Sandra Lundquist och Jennifer Johansson.
5. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
Samtliga närvarande anser att mötet är utlyst på korrekt sätt.
6. Fastställande av dagordningen.
Samtliga närvarande godkänner dagordningen.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt
styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
Andreas presenterar styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för
2014, vilken godkänns av mötet.
8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
Då Erik Eckerbom ej kunde närvara på mötet, presenteras revisorns berättelse av Nils,
vilken godkänns av mötets samtliga närvarande.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2014.

10. Behandling av styrelsens förslag och medlemmars motioner.
Inga motioner eller förslag har kommit in inför årsmötet.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget och medlemsavgift för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.
Medlemsavgiften kvarstår på 50 kr. Istället för att höja avgiften skall vi sträva efter att
samtliga dryga 50 medlemmar på listan faktiskt förnyar sitt medlemskap (endast ca 15
medlemmar under 2014).
Mötet föreslår att budget och verksamhetsplan överlämnas till 2015 års styrelse, som
tar fram en sådan inom snar framtid. Den tidigare styrelsen rekommenderar att nästa
styrelse budgeterar för en fortsatt festival år 2015, samt att verka för att föreningens
verksamhet växer organiskt, såväl sessions som arrangemang/workshops.
12. Valberedningens förslag till styrelse för kommande verksamhetsår.
Valberedningen, Lasse Jödahl, föreslår nedanstående styrelse för 2015.
13. Nomineringar och val av befattningar, på ett (1) år.
a. Föreningens ordförande.
Sandra Lundquist
b. Föreningens sekreterare.
Mattias Holm
c. Föreningens kassör.
Petter Lodmark
d. Övriga befattningar i styrelsen. 2 ledamöter.
Ulf Duus
Bengt Arwidsson
e. Valberedning. Minst en person.
Lasse Jödahl
f. Föreningens revisor.
Sittande revisor Erik Eckerbom föreslås. Då vederbörande ej är närvarande överlämnas
denna fråga till den nya styrelsen. Om Erik ej är intresserad av posten för år 2015,
föreslås att en extern revisor tas in (detta har godkänts på tidigare styrelsemöte).
Omröstning sker och samtliga föreslagna poster röstas för.
14. Mötets avslutande.
Nils förklarar mötet avslutat.

Sekreterare
______________________________________________
Mattias Holm
Justerare 1
______________________________________________
Jennifer Johansson
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______________________________________________
Sandra Lundquist

