Årsmöte Hijazz Vänner
Söndagen den 11 mars 2012 kl. 16.00, Bistro Hijazz
§1

Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande Sven-Magnus Wirbladh hälsade alla välkomna till årsmötet

§2

Val av årmötespresidium
a. Till mötesordförande valde årsmötet Sven-Magnus Wirbladh
b. Till mötessekreterare valde årsmötet Johanna Hellström
c. Till två protokolljusterare valde årsmötet Ingela Ekrelius och Erik Danielsson
d. Till rösträknare valdes Cattis Hansson

§3

Fastställande av dagordning
Årsmötet godtog dagordningen

§4

Fråga om fastställande av röstlängd
De på mötet närvarande ägde alla rösträtt på mötet, se bilaga.

§5

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet ansåg att inbjudan till årsmötet i god tid nådde medlemmarna i föreningen
via mail, Hijazz Vänners hemsida samt på Facebook.

§6

Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
Sven-Magnus Wirbladh redogjorde för föreningens verksamhetsberättelse som
årsmötets deltagare även kunde ta del av skriftligt, se bilaga.
Cattis Hansson redogjorde för föreningens ekonomiska berättelse som årsmötets
deltagare även kunde ta del av skriftligt, se bilaga.

§7

Revisorernas berättelse
Årsmötets deltagare kunde ta del av revisorernas berättelse skriftligt

§8

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsmötet godtog denna.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet godtog detta.

§10

Val av styrelse samt fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
Årsmötet godtog mandatperiod (1 år, årsmöte till årsmöte) och antalet ledamöter i
styrelsen (minst 3 ordinarie och 2 suppleanter).
Vid denna punkt passade årsmötets deltagare på att presentera sig för varandra.

Val av styrelse
Celal Alparslan informerade om att Sven-Magnus Wirbladh, Alex Tael och Tor Thyberg
valt att avgå från styrelsen. Martin Hydén, Bror Wahlund, Johanna Hellström och
Cattis Hansson har uttryckt önskemål om att fortsätta i styrelsen.
Valberedningens förslag:
Ordinarie ledamöter:
Martin Hydén
Johann a Hellström
Cattis Hansson
Anne Wiklund
Ingela Ekrelius
Suppleanter:
Ingemar Lemhangen
Erik Danielsson
Bror Wahlund
Sekr. anm. Erik Danielsson föreslog sig själv som suppleant under årsmötet.
Årsmötet godkände att styrelsen inom sig utser ordförande, kassör och övriga
ledamöter under ett konstituerande styrelsemöte 11 mars 2012 efter årsmötet.
Val av valberedning
Årsmötet föreslog och godtog sittande Celal Alparslan och Najraoui ”Abbe” Abdelghani
som valberedning.
Val av revisorer
Årsmötet föreslog och godtog sittande Sören Viktorsson som revisor och Ingrid
Hellström som revisor suppleant.
§11

Övriga frågor (ej beslutsfrågor) och diskussioner om föreningens verksamhet
Martin Hydén redogjorde för sponsorarbetet som Martin och Bror Wahlund startat.
De har arbetat fram ett sponsorpaket där företaget får en skylt i dörren och ett antal
entrébiljetter. Lämpliga sponsorer finns förmodligen bland föreningens kontakter.
Celal Alparslan påminde om halvsidesannons i UNT där Hijazz Vänner, Hijazz
Musikprojekt och Wik har möjlighet att presentera verksamheten.
Celal tog även upp förslaget om att Hijazz vänner borde vara med och starta en större
Folk- och världsmusikfestival i Uppsala.
Diskussion uppkom kring hur vi får mer ungt aktivt blod i föreningen. Fokus under
2012 borde ligga på att presentera föreningens syfte och föreningens aktuella projekt
mer aktivt för att få fler aktiva medlemmar och då även engagera yngre medlemmar.

§13

Årsmötets avslutande
Sven-Magnus förklarade årsmötet avslutat.

Johanna Hellström
Årsmötets sekreterare
Ort och datum:

Ingela Ekrelius
Justerare

Erik Danielsson
Justerare

Ort och datum:

Ort och datum:

