Protokoll ordinarie årsmöte
Söndag 25 mars 2018 Sveavägen 6 16:00.

1.

Peter Borg ordf. öppnar mötet

2.

Fastställs att kallelsen är stadgeenligt utlyst
Dagordningen fastställs utan ändring

3.

Närvarolista och röstlängd upprättas
Mötet fastställer att årsmötet är behörigt och beslutsför.

4.

Till mötesordförande och tillika sekreterare utses Peter Borg

5.

Till rösträknare utses Gun Björklund och till att justera protokollet utses Björn Lagerström

6.

Verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning har varit tillgänglig för alla medlemmar.
Dokumenten genomgicks utan anmärkning

7.

Ekonomiska underlag och verifikationer har varit tillgängliga för samtliga medlemmarna som är satta att
granska densamma. Medlemmarna har inte redovisat några synpunkter.

8.

Mötet beviljar styrelsen full ansvarsfrihet till dags datum

9.

Fråga om föreningens upplösande
I enlighet med förgående årsmöte tillfrågas årsmöten om beslutet att upplösa föreningen kvarstår.
Årsmöte Beslutar enhälligt att upplösa föreningen och uppfyller kriteriet 2/3 dels majoritet.
Årsmöten finner därmed att villkoren för en upplösning är uppfyllda och beslutar att avsluta
likvidationsprocessen i och med detta möte.

10. Likvidation
b) Likvidationsutredningen redovisar ett aktuellt bokslut med ett överskott på 1.561 kr
b) Jazz i Sörmlands är tillfrågade om eventuella krav på föreningen, inga krav är framställda.
c) Beslöts att överskottet efter eventuella bankavgifter lämnas till Wärdshus-jazzen i Malmköping att fritt disponeras.
d) Uppdrogs till Peter Borg att:
- avveckla bankkonto Nordea 487 11 93-1
- anmäla till föreningsregistret att föreningen är avvecklad
- anmäla till skatteverket att föreningen är avvecklad

11. Beslut om var protokoll och övriga handlingar finns tillgängliga.
a) Samtliga handlingar tillhandahålls på föreningens hemsida. www.flensbygden.se/jazz
b) Beslöts att historiskt material förvaras hos Peter Borg till 2018-12-31.
c) Beslöts att Peter Borg fritt söker efter fortsatt arkivering alternativt digitaliserar delar av materialet.
d) Beslöts att bokföring som Peter Borg medverkat till enligt lagstadgade krav arkiveras även hos Peter Borg.

12. Mötet avslutas
Peter Borg tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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