
 

 
PROTOKOLL ÅRSMÖTE JÖNKÖPINGS JAZZKLUBB DEN 21 FEBRUARI 2019 PÅ KULTURSKOLAN 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Hans Träff hälsade alla välkomna. 

 
2. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden baseras på anmälningslista och närvarande är avbockade. 

Årsmötet beslutade att 

fastställa röstlängden 

 
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Ordförande Hans Träff redogjorde för mötets utlysande 

Årsmötet beslutade att 

anse att årsmötet är behörigen utlyst 

 
4. Fastställande av dagordning 

Årsmötet beslutade att 

godkänna dagordningen 

 
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

årsmötet beslutade att välja 

Gunnar Ramberg till mötesordförande 

Berit Lyth till sekreterare för mötet 

Mötesordföranden tackade för förtroendet. 

 
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet 

årsmötet beslutade att välja 

Gunilla Waern och Barbro Einemo 

att jämte ordförande justera protokollet 

 
7. Styrelsens Verksamhetsberättelse med årsredovisning och förslag till resultatdisposition 

Ordförande Hans Träff redogjorde övergripande för innehållet i ovanstående handlingar, se 

bilagor. Jönköpings Jazzklubb har haft ett bra verksamhetsår. Vi har anordnat 23 konserter + 

förband. Vi har f n 275 medlemmar i klubben. Ekonomin är stabil med en omsättning på 1,5 

miljoner kr och året har gett ett litet överskott. 

årsmötet beslutade att 

godkänna verksamhetsberättelsen med årsredovisning samt förslag till resultatdisposition 

 
8. Föredragning av revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen presenterades av revisor Brivio Thörner. 

 
9. Fastställande av resultat-och balansräkning samt resultatdisposition 

årsmötet beslutade att 

godkänna den ekonomiska rapporten och lägga den till handlingarna 



10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

årsmötet beslutade att 

bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 och lägga 

revisionsberättelsen till handlingarna. 

 
11. Fastställande av medlemsavgift för 2020 

Styrelsens förslag är oförändrat 200 kr. 

årsmötet beslutade 

i enlighet med styrelsens förslag 

 
12. Information om verksamhetsplan för verksamhetsåret 

ordförande Hans Träff informerade om verksamhetsplanen 

årsmötet beslutade att 

godkänna verksamhetsplanen 

 
13. Styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner 

Styrelsen har inte aktualiserat någon proposition till mötet och inga motioner har inkommit. 

 
14. Val av ordförande, mandattid 1 år 

Valberedningens förslag 

årsmötet beslutade att 

välja Hans Träff till ordförande omval 1 år 

 
15. Fastställande av och val av erforderligt antal styrelseledamöter, mandattid 2 år 

Valberedningens förslag 

Claes Åkesson vice ordförande omval 2 år 

Eva Sundell funktionär omval 2 år 

Per Hjelm funktionär omval 2 år 

Christer Olsson funktionär nyval 2 år 

Sofia Nordhaug funktionär nyval 2 år 

 
årsmötet beslutade att 

välja styrelsemedlemmar enligt valberedningens förslag 

 
kvarstår i styrelsen 

Leif T Larsson kassör 1 år 

Berit Lyth sekreterare 1 år 

Lennart Broman funktionär 1 år 

 
16. Val av två revisorer, mandattid 1 år 

Valberedningens förslag 

Brivio Thörner omval 1 år 

Sören Josefsson nyval 1 år 

 
Årsmötet beslutade att 

välja revisorer enligt förslag 



17. Val av ledamöter i valberedningen 

årsmötet beslutade välja 

Eva Norström omval 1 år 

Mikael Winald omval 1 år 

 
18. Övriga frågor 

 
En medlem i föreningen, Lena Nilsson, ställer frågor till styrelsen bl a runt de nya reglerna 

avseende fördelning av bidrag genom Kulturrådet, vilka resonemang som ligger bakom den 

gjorda förändringen och hur utfallet ser ut för Jönköpings jazzklubb. Ordförande Hans Träff 

redogör för de kontakter han haft med rådet och hur vår ansökan utformats utifrån rådande 

kriterier. Konstateras att ”jazzlivet” i Sverige inte finns representerat i det råd som fördelar 

pengarna och att detta upplevs som negativt. Vad gäller JJ så har dock utdelningen varit 

jämförelsevis god. Vi ansökte om 120 000 kr och har beviljats 105 000 kr. 

Diskuteras även hyreskostnaderna på Spira och vilka konsekvenser höjda hyror inneburit för vår 

verksamhet. Alla mindre föreningar upplever liknande svårigheter och frågan ställs om det finns 

något att samfällt göra i fortsatta diskussioner med företrädare för Regionen, både politiska 

företrädare och på tjänstemannanivå? 

 

 
19. Stämmans avslutande 

Årsmötet framförde ett tack till styrelsen och värdgruppen för goda insatser och ett 

framgångsrikt verksamhetsår 2018. 

Mötesordförande Gunnar Ramberg tackade även mötesdeltagarna för visat intresse. 
 

 
20. Avtackning av funktionärer 

Ordförande Hans Träff tackade avgående revisor Leif A Jansson för hans insatser för jazzklubben 

och överlämnade en bukett blommor. Leif slutar som revisor efter en lång ” karriär” i JJ. Han var 

en av dem som var med och nystartade klubben efter ett antal år i träda och han har haft olika 

funktioner under årens lopp. Ett stort tack framförs till honom för hans engagemang och 

eminenta arbete. 

 
Jazzklubben framförde genom ordförande även ett tack till Bo Levander, mångårig recensent I 

Jönköpingsposten. Han har bevakat och följt våra konserter och vår verksamhet på ett 

förtjänstfullt sätt och fick för detta en bukett blommor som tack. Bo Levander har även under 

många år varit aktiv i jazzklubben. Nu kommer han framöver att vara en aktiv medlem i klubben. 

 
En bukett blommor överlämnades även till årsmötets ordförarande Gunnar Ramberg som tack 

för hans insats. 



 

 
Jönköping 2019-02-21 

 
 
 
 

 
Sekreterare ordförande 

 
 

 
………………………………………………… …………………………………………………………………. 

Berit Lyth Gunnar Ramberg 
 
 
 

 
Justerare 

 
 

 
…………………………………………………… ……………………………………………………………….... 

Gunilla Waern Barbro Einemo 


