Årsmöte 2012

Protokoll fört vid årsmöte i Hot House jazz & blues
söndagen den 26 februari 2012, kl. 16.00 – 18.00
hos Christer Cronholm, Östgötagatan 22, Katrineholm.
§ 1.

Årsmötets öppnande
Ordförande Christer Cronholm hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2.

Årsmötet utlysts i tid
Beslutas att årsmötet utlysts i god tid.

§ 3.

Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkännes efter ändring av § 14 (från Skrivelser till Skrivelser/Rapporter).

§ 4.

Val av mötesfunktionärer
a) Ordf. Christer Cronholm väljs till mötesordförande
b) Sekr. Kerstin Karlsson väljs till mötessekreterare
c) Hans Andersson och Charlie Härenwall väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

§ 5.

Verksamhetsberättelse för 2011
Mötesdeltagarna läser igenom verksamhetsberättelsen. Sammanfattningsvis kan sägas att
verksamheten 2011 har varit god men tyvärr har publikgenomsnittet sjunkit från 55 personer
till 50. Två konserter har dock slagit publikrekord: Jojje Wadenius och den lokala gruppen
Kräm. Ungdomarna fortsätter att komma och det upplevs väldigt bra inför framtiden.
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 6.

Ekonomisk redogörelse för 2011
Kassör Jennie Karlsson lämnar rapport och behållningen i föreningen är god.
Det ekonomiska bokslutet godkännes och läggs till handlingarna.

§ 7.

Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen läses och revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 8.

Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9.

Val av ordförande i styrelsen
Valberedningen föreslår Christer Cronholm till ordförande för ett år.
Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 10

Val av ledamöter i styrelsen samt arkivarie
Valberedningen föreslår sittande styrelse: Pia Olby, Jennie Karlsson, Kerstin Karlsson
och Malte Sjöstrand till styrelsemedlemmar samt Eva Annfält och Charlie Härenwall till
suppleanter, vilket också beslutas. Till arkivarie väljs Roger Thörnblom.

§ 11.

Val av revisorer
Till revisorer väljs Bert Jansson och Glenn Rindhoff, med Bert Jansson som sammankallande.

§ 12.

Val av ledamöter i valberedningen
Nuvarande valberedning Gunilla Lawegren och Hans Andersson, föreslås få fortsatt
förtroende, vilket också beslutas.

§ 13.

Årsavgift och entréavgift
Nuvarande årsavgift på 150 kronor föreslås kvarstå. Entréavgiften sätter styrelsen beroende på
hur stort gage banden tar. Förslaget beslutas.

§ 14.

Skrivelser/rapporter
a) Ordförande Christer Cronholm rapporterar att Mats Werner från Jazz i Sörmland hört av
sig och påtalat att Hot House jazz & blues får mindre bidrag från kommunen än vad andra

jazzklubbar i övriga Sörmland får. Vi har dock också möjlighet att söka evenemangsbidrad för
specifika konserter, vilket inte gjorts.
Det anses viktigt att vi påtalar för kommunen (Kulturförvaltningen) hur många ungdomar som
faktiskt kommer på våra evenemang.
Då det inte syns i medlemsmatrikeln, föreslås att skolungdom får ett ungdomsmedlemskort.
Skolungdom betalar endast mellan 25 - 50 kr. i entréavgift.
Inget beslut, frågan vidarebefordras till styrelsen.
b) Christer C. rapporterar att Scenkonst Sörmland har fler förslag på konserter. Höstens
konsert med Jojje Wadenius och Trio X kunde vi engagera till rimlig kostnad tack vare
Scenkonst i Sörmland.
c) Charlie H. har haft kontakt med Stefan Björk, som är f.d. Katrineholmare, och att han är
intresserad av att sätta ihop ett band för en konsert i vår regi. C. H. tar kontakt.
d) Hot House Unlimited spelade på Musikens Hus under Musikens Hus-veckan. Detta
evenemang bör i framtiden stå med på hemsidan.
§ 15.

Festivalen ”Mellan hägg och syrén”
Kerstin Karlsson läser upp § 3 ur protokoll från styrelsemötet den 3 april 2011 ang. Nicklas
Borgqvists förslag om en festival vid Villa Sandhem, som skulle gå av stapeln den 16 juni
2012 (föreslaget datum).
De valda kommittéledamöterna: Nicklas Borgqvist, Pia Olby och Charlie Härenwall har inte
haft några möten. Pia rapporterar att de alla jobbar heltid och att tiden inte har räckt till.
C.C. påtalar att festivalen får ske vid ett senare tillfälle, tidigast 2013.
Bert Jansson undrar om klubben verkligen ska vara med på ett sådant evenemang.
Det behövs någon som vet hur man går tillväga.
Förslag ges om att ta kontakt med Nicklas B. och även Tomas Henriksson, som förr hade hand
om musikfestivalen vid Stora Djulö.
Frågan vidarebefordras till styrelsen för närmare undersökning. Därefter skall den återupptas
på nästa årsmöte.

§ 16.

Övriga frågor
Bert J. föreslår att vi bör låta ungdomar få spela som förband vid några konserter. C.C. åtar
sig att prata med Niklas Boman och Rickard Forss och höra om de kan tänka sig dela på
åtagandet med att sätta samman intresserade unga musiker. De bör inte får gage men väl
omkostnaderna betalda.
Frågan vidarebefordras till styrelsen för närmare undersökning

§ 17. Avslutning
Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och förklara årsmötet 2012 för avslutat.
Kvällen avslutas med kaffe och smörgåstårta.
Katrineholm den 26 februari 2012.
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