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Klockan: 13.00-15.00

Närvarande medlemmar:
Jean-Pierre Salkvist, ordförande
Kristoffer Ärnbäck, sekreterare
Sara Salkvist
Michaela Wedin
Jimmy Gripenstam
Anna Andersson
Malle Andersson
Närvarande övriga:
Britt Sjökvist
Dennis Wedin
Malin Wennlund
Protokollet har Justerats:

Sekreterare:

_____________________________________________
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Ordförande:
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Justerare:

_____________________________________________
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§ 1 Mötets öppnande
Årsmötet förklaras öppet
___

§ 2 Mötets behöriga utlysande
Årsmötet utlystes via mejl den 19de september. Mötet anses behörigt utlyst av årsmötet.
___

§ 3 Val av mötesordförande
Jean Pierre Salkvist väljs till mötets ordförande
___

§ 4 Val av mötessekreterare
Kristoffer Ärnbäck väljs till mötets sekreterare
___

§ 5 Val av justerare
Michaela Wedin och Sara Salkvist väljs som justerare av mötesprotokollet
___

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året. Se verksamhetsberättelse.
Kommentarer:
Förslag till upprättande av avtal mellan föreningen och övriga parter angående ekonomiska
ansvarstaganden. Eftersom vissa arrangemang går ett relativt sett stort plus, bör föreningen
diskutera och se över upprättandet av ett avtal rörande tak på egen ekonomisk vinst i våra
arrangemang. Detta eftersom föreningen inte har syftet att användas som någon form av ekonomiskt
paraply.
Styrelsens verksamhetsberättelse läggs till handlingarna
___
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§ 7 Ekonomisk berättelse för förra året
Ekonomisk berättelse från förra året, se årsredovisning för 2014.
Kommentar: Det bör vara tydligt i arrangemangens vision ifall dessa är menade att gå plus. Ifall
detta är målet skall det tydligt redovisas i arrangemangets vision.
Den ekonomiska berättelsen läggs till handlingarna.
___
Paus för mat. Mötet ajourneras
Mötet återupptas
___

§ 8 Revisorernas berättelse för förra året
I brist på berättelse kan årsmötet inte besluta ansvarsfrihet för styrelsen, därför föreslås att
nästkommande revision även får revidera detta verksamhetsår.
Årsmötet beslutar att denna revision tas upp i nästa års revisorsberättelse.
___

§ 9 Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
På grund av utebliven revisorsberättelse kan inte beslut om styrelsens ansvarsfrihet tas.
___

§ 10 Övriga propositioner från styrelsen
Motion till ändring i föreningens stadgar från Ordf. Jean Pierre Salkvist
Ändring rörande paragraf 9, rörande Utträde
Efter ordinarie årsmöte, ska styrelsen fråga samtliga medlemmar om de vill fortsätta vara
medlemmar. Varje medlem ska bekräfta sitt medlemskap innan nästkommande årsmöte. Vid
nästkommande årsmöte tas medlemmar som inte har bekräftat sitt medlemskap ur föreningen.
För att påminna glömska medlemmar bör en rad i kallelsen till årsmöte tillägnas frågan om
bekräftande av medlemskap.
Förslaget antas av årsmötet, men måste även röstas igenom av nästkommande årsmöte för att träda i
kraft, då det är en ändring av föreningens stadgar.
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Motion av Anna Andersson rörande översikt av stadgar
Årsmötet ger i uppdrag till nästkommande styrelse att se över alla föreningens stadgar för att
möjligen ge förslag till ändringar vid nästa årsmöte, speciellt med avseende på kapitel 6 paragraf
23.
Motionen godtas och uppdraget ges till nästkommande styrelse.
___

§ 11 Projektförslag 2015
Projektförslag 1
Operation Java; The esoteric order of coffee
Se projektplan för arrangemanget.
Kommentarer; Arrangörsgruppen funderar på att instifta en princip om avbokningsbar eller icke
avbokningsbar biljett för att premiera deltagare som redan tidigt vet att de kan komma på
arrangemanget, och för att ge möjligheten till de som är osäkra att avboka. Bruk i baljan är
ekonomiskt ansvarig för arrangemanget, bruk i baljan är arrangörsförening.
Projektet antas av årsmötet
Projektförslag 2
Sekelskiftespicknick nationaldagen 2015, botaniska trädgården Göteborg.
Den årliga sekelskiftespicknicken vid botaniska trädgården i Göteborg, den 6te juni, arrangeras
även 2015, av Bruk i Baljan.
Projektet antas av årsmötet
___

§ 13 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande år
Följande arrangemang sker på sina utsatta datum, se separat information om varje arrangemang i
dess projektplan eller på dess hemsida;
Nittonhundra
Sekelskiftespicknick
Operation Java 2
Prolog. Föreningen skickar den aspirerande bataljören Malin Wennlund för att presentera
uppföljaren till Operation Java, Operation Java; The esoteric order of coffee. Den aspirerande
bataljören får vidare information som kan hjälpa i denna uppgift av arrangemanget och styrelsen
ifall detta anses nödvändigt.
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§ 12 Medlemsavgift för kommande år
Medlemsavgiften blir den samma som förra året (50-150 kronor per medlem). Aspiranter betalar
ingen medlemsavgift. Donationer mottages gärna.
___

§ 13 Budget för kommande år
Budgeten är förlagd på föreningens enskilda projekt.
___

§ 14 Godkännande av nya medlemmar i föreningen
Christer Edvardsson tas inte upp som medlem, och fortsätter inte som aspirant.
Joe Taylor fortsätter som aspirant under nästkommande år.
Johanna Åberg antas som medlem i föreningen.
Niklas Torstensson fortsätter att vara aspirant under nästkommande år, med motiveringen att flera
av medlemmarna inte lärt känna Niklas så pass nära att underlag för en inröstning finns.
___

§ 15 Godkännande av nya aspiranter i föreningen
Malin Wennlund accepteras som aspirant i föreningen.
Britt Sjöqvist accepteras som aspirant i föreningen.
Dennis Wedin accepteras som aspirant i föreningen.
___

§ 16 Utträde
Johanna Strömblad har lämnat föreningen.
___

§ 17 Val av styrelse för kommande år
Förslag om minskning i antalet ledamöter från 4 till 2.
Förslaget godtas, styrelsen minskar sitt antal ledamöter från 4 till 2. Två suppleantplatser tillsätts.
Förslag på kommande styrelse
Ordförande: Anna Andersson
Sekreterare: Kristoffer Ärnbäck
Kassör: Sara Salkvist
Ledamot 1: Malle Andersson
Ledamot 2: Jimmy Gripenstam
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Suppleant 1: Jean Pierre Salkvist
Suppleant 2: Michaela Wedin väljs
Styrelsen godkänns av årsmötet
___

§ 18 Val av en eller två revisorer för kommande år
Förslag: Malin Wennlund och Johanna Åberg.
Malin Wennlund och Johanna Åberg antas som revisorer av årsmötet.
___

§ 19 Val av valberedning för kommande år
Förslag: Britt Sjöqvist och Dennis Wedin
Britt Sjöqvist och Dennis Wedin väljs till nästkommande års valberedning
___

§ 20 Övriga frågor
Förslag om kallande till alla medlemmar vid styrelsemöten; alla medlemmar bör informeras
alternativt kallas till föreningens styrelsemöten. Förslaget antas.
Logga – Kristoffer Ärnbäck får ansvar för att en Logga tas fram.
Kläder – Malin Wennlund och Sara Salkvist samordnar diskussion för framtagning av Bruk i Baljan
officiella klädesplagg.
___

§ 21 Ulf Peder Olrogs Mera bruk i baljan boys
Mötet avslutas till U P Olrogs version av Mera Bruk i Baljan boys, på vev-grammofon. Stora städer
skall stå som ett underverk.
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