Årsmöte Hijazz Vänner
Söndagen den 13 mars 2011 kl. 16.00, Bistro Hijazz.
Närvarande medlemmar under årsmötet:
Najraoui Abdeghani
Celal Alparslan
Anders Grotherus
Cattis Hansson
Ingrid Hellström
Johanna Hellström
Lena Hultman
Tomas Lohammar
Bror Wahlund
Anne Wiklund
Sven-Magnus Wirbladh
Urban Örneholm
Alex Tael
§1

Årsmötets öppnande.
Sven-Magnus Wirbladh hälsade alla välkomna till årsmötet.

§2

Val av årsmötespresidium
a. Till mötesordförande valde årsmötet Anne Wiklund
b. Till mötessekreterare valde årsmötet Johanna Hellström
c. Till två protokolljusterare valde årsmötet Lena Hultman och Bror Wahlund
d. Till rösträknare valde årsmötet Najraoui ”Abbe” Abdelghani

§3

Fastställande av dagordning.
På dagordningen saknas en punkt om fastställande av medlemsavgift för 2011.
Punkten tas upp som övrig fråga.

§4

Fastställande av röstlängd.
Cattis Hansson hade en förteckning över föreningens medlemmar som betalt
avgift. Johanna Hellström kontrollerade att alla medlemmar som närvarade
under mötet fanns med på listan.

§5

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

§6

Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
Cattis Hansson redogjorde för föreningens ekonomiska berättelse. Deltagare
under årsmötet fick även en skriftlig kopia av den ekonomiska berättelsen.
Cattis informerade om ett nytt bokföringsprogram som underlättat hanteringen
av gamla och nya medlemmar samt bokföring av utgifter och inkomster. Cattis
har även skaffat Internetbank för att få en bättre överblick.

Sven-Magnus Wirbladh redogjorde för föreningens verksamhetsberättelse, bland
annat om minskat antal betalande medlemmar samt att föreningen tagit över
Bistro Hijazz ljudanläggning (se verksamhetsberättelsen). Flera ambitiösa
personer ur styrelsen har av olika anledningar valt att tacka nej till fortsatt arbete
inom styrelsen, därför har valberedningen arbetat hårt för att hitta nya
entusiastiska och drivande personer.
Johanna Hellström redogjorde för styrelsens arbete med bidragsansökningar.
Johanna har kontakt med Uppsala Kommun och har sökt evenemangsbidrag
för ”Etnonationaldagen” 6 juni. Andra evenemang föreningen kan söka bidrag
för är ”Bistro Hijazz Reggaefestival” i augusti, en eventuell bluesfestival i
september/oktober samt en folkmusikfest i september. Johanna uppmanade
styrelsen och årsmötets deltagare att lämna information om ”spikade”
evenemang så snart som möjligt. Föreningen kan söka bidrag för evenemang
under 2011s senare halvår (juni och framåt), sista ansökningsdag är 1 april 2011!
Styrelsen har även diskuterat ett eventuellt samarbete med ABF. Johanna har
kontaktat ABF via mail, men ännu inte fått någon respons.
För att kunna söka bidrag behöver Johanna följande information:
Ansvarig för evenemanget (namn och telefonnummer).
Samarbete med andra föreningar eller liknande? (Namn och telefonnummer).
Har vi sökt bidrag från andra instanser eller kommer våra samarbetspartners
betala vissa kostnader?
Beskriv evenemanget.
Till vilken målgrupp vänder sig evenemanget?
Budget – specificera!
Hur stort bidrag söker föreningen?
§7

Revisorernas berättelse.
Anders Grotherus redogjorde för revisorernas berättelse.

§8

Fastställande av resultat – och balansräkning.
Årsmötet godtog denna.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet godtog detta.

§ 10

Styrelsen
Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen.
Årsmötets deltagare hade önskemål om att styrelsen tar fram föreningens
stadgar till nästa årsmöte.
Årsmötet kunde sedan godta mandatperiod (1 år) och antalet ledamöter i
styrelsen (minst 3 ordinarie och 2 suppleanter).
Valberedningens förslag till ny styrelse:
Ordinarie:
Sven- Magnus Wirbladh
Johanna Hellström
Tor Thyberg
Martin Hydén
Cattis Hansson
Suppleanter:
Bror Wahlund
Alex Tael
Årsmötet godtog dessa personer som styrelse och suppleanter.
Styrelsen utser inom sig ordförande, kassör och övriga ledamöter.
Valberedning under 2011:
Årsmötet föreslår och godtar Celal Alparslan och Najraoui ”Abbe” Abdelghani
som valberedning.

Revisorer:
Årsmötet föreslår och godtar Sören Viktorsson som revisor och Ingrid Hellström
som revisor suppleant.
§ 11

Övriga frågor (ej beslutsfrågor) och diskussioner om föreningens
verksamhet.
Alex Tael väcker frågan om att investera i ljudanläggningen som nu ägs av
Hijazz Vänner. Alex kontaktar Elinor Skagegård, Bilda för att undersöka
möjligheten av att få bidrag för investering och återkopplar sedan till styrelsen.
Föreningens minskade antal betalande medlemmar diskuterades.
Flera intressanta förslag presenterades:
Styrelsen författar ett informationsblad om föreningens syfte och delar ut dessa i
samband med olika evenemang där man tar inträde i dörren.
Möjlighet för Hijazz Vänners medlemmar att få rabatt på t.ex. Musikörat och
Musikverkstaden. Anders Grotherus erbjuder sig att undersöka möjligheterna
med rabatter.
I år har styrelsen påmint ”gamla” medlemmar att betala medlemsavgift med
hjälp av email. Medlemmar som då valt att inte betala årets medlemsavgift har

man tolkat som ointresserade, men förhoppningen är förstås att vi kan locka dem
tillbaka till föreningen på andra sätt.
Önskemål om aktiv marknadsföring på plats… Möjlighet att teckna medlemskap
på Bistro Hijazz och betala medlemsavgift kontant. Styrelsen har tidigare
diskuterat möjligheterna att presentera Hijazz Vänner i samband med olika
evenemang och då även förklara bandavgiften. Det ska även synas tydligt vid
scenen att bandavgiften som tas upp under evenemanget går till musikerna och
inte till Bistro Hijazz.
Årsmötets deltagare ger i uppdrag till styrelsen att förbättra informationen till
gäster när det gäller bandavgiften.
Ett samarbete med andra musikscener diskuterades. Möjlighet att andra
musikscener gör reklam för våra evenemang och tvärtom… UKK? Katalin?
Celal Alparslan väcker frågan om Bistro Hijazz ekonomiska situation och ber
föreningen om hjälp när det gäller att förbättra förståelsen för Bistro Hijazz som
dolts bakom byggställningar och där det inte längre är en lika självklar
genomströmning av nya kunder när Resecentrum nu står färdigt.
Årsmötets deltagare hade flera intressanta idéer och förslag:
Bjuda in politiker från Uppsala Kommun för en kulturpolitisk debatt – öka
intresset och förståelsen för varför vi måste bevara och vara rädda om Uppsalas
rika kulturscener.
Stödgala för Bistro Hijazz, förslagsvis på Katalin, UKK, Grand eller
Reginateatern. Under dessa stödgalor finns förslag att ha en ”bössa” för
insamling av bidrag.
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att undersöka och genomföra dessa förslag.
Årsmötet godtog att medlemsavgiften för 2011 är 100 kronor.
§ 12

Mötets avslutande
Anne Wiklund förklarade mötet avslutat.

__________________________________
Årsmötets sekreterare
__________________________________
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_______________________________
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