Folk You
802494-1786
Årsmöte 28 mars 2020
Plats: Online via Zoom

1§

Årsmötets öppnande
Nisse Blomster öppnar mötet “Nu kör vi!”

2§

Val av mötesordförande och mötessekreterare
Till mötesordförande valdes: Oliver Nordwall (20030526-4459)
Till sekreterare valdes: Sofie Ward (19890704-3668)

3§

Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Till dessa poster valdes:
Emma Swensson (19881208-3528)
Klara Andersson (19951028-5829)

4§

Fastställande av dagordning
Mötet fastställer dagordningen.

5§

Adjungeringar
Miriam Follo turner och Hedda Älveby adjungeras med yttranderätt.
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6§

Fastställande av röstlängd.
Folk You Frilans

68 medlemmar

2 röster

Folk Youth Medelpad

23 medlemmar

1 röst

Unga folkmusiker Hälsingland

29 medlemmar

1 röst

Kulturföreningen Kaos

15 medlemmar

1 röst

SOFT

89 medlemmar

2 röster

MHM Folk

7 medlemmar

1 röst

Strängar och Rör

24 medlemmar

1 röst

Antal röster: 9 stycken

7§

Årsmötets behöriga utlysande
Kallelse skickades ut: 20200128
Handlingarna publicerades en dag för sent.
Mötet anser mötet behörigt.

8§

Fastställande av verksamhetsberättelse
Emma Swensson går igenom verksamhetsberättelsen med instick från övriga
inblandade.
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna
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9§

Ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt
fastställande av balansräkning
Revisionsberättelsen inte inlämnad
Sofie går igenom Balansräkningen
Mötet beslutar att bordlägga 9§ till ett extrainsatt årsmöte som utlyses av styrelsen.

10§

Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Mötet beslutar att bordlägga 10§ till ett extrainsatt som utlyses av styrelsen.

11§

Fastställande av medlemsavgift
Mötet beslutar att fastställa medlemsavgiften till 0 kronor.

12§

Nyanställning - diskussionspunkt inför budget
Årsmötet rekommenderar att styrelsen tillsätter ytterligare en tjänst med tjänstegrad
på högst 40%.

13§

Verksamhetsplan samt budget för innevarande år
Mötet beslutar att lägga den reviderade verksamhetsplanen till handlingarna.
Mötet beslutar att lägga budgeten till handlarna och ge styrelsen möjlighet att
revidera den efter behov.

14§

Val av ordförande
Mötet besultar att välja Nisse Blomster (19890327-1453) till ordförande.
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15§

Val av övriga ledamöter
Mötet beslutar att välja följande personer till ledamöter:
Klara Andersson
Irma Björkqvist
Henrike Wesp
Lukas Pettersson Lindberg
Albin Myrin
Isa Holmgren

16§

Val av suppleanter
Mötet beslutar att välja följande personer till suppleanter:
Christian Cuadra

17§

Val av revisorer
Markus Ahlberg på Exet revision i Hässleholm väljs som auktoriserad revisor för
2020.
Anna Malmström väljs till medlemsrevisor.

18§

Val av valberedning
Frågan bordläggs till ett extrainsatt årsmöte.

4

19§

Inkomna motioner och styrelsens förslag
19.1§

Motion om stadgeändring av Anton Schnieder
Förslag på ny lydelse
§ 16 Beslut om föreningens upplösning kräver minst två tredjedelars majoritet
och skall beslutas under två på varandra följande årsmöten varav det ena
måste vara ordinarie årsmöte men det andra kan vara extra årsmöte.
Ändringsyrkande:
§ 16 Beslut om föreningens upplösning kräver minst två tredjedelars majoritet
och skall beslutas under två på varandra följande årsmöten varav det ena
måste vara ordinarie årsmöte men det andra kan vara extrainsatt årsmöte.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens
tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska
ske beslutas på det sista årsmötet. En ansvarig ska utses för att avsluta
föreningens konton och sköta överföring av tillgångar.

Beslut: Mötet beslutar att anta ändringsyrkandet.
19.2§

Förslag om ändring av §2 i stadgarna
av Nisse Blomster
Nuvarande lydelse:
• Använda, utveckla och sprida folkmusik och dans av och för unga
• Främja umgängesformer där folkmusik och dans är medel för glädje och
gemenskap
Förslag till ny lydelse:
• Använda, utveckla och sprida folkkultur, folkmusik och dans av och för unga
• Främja umgängesformer där folkkultur, folkmusik och dans är medel för
glädje och gemenskap
Förslag om ändring av §1 i stadgarna
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Nuvarande lydelse:
§ 1 Folk you är en partipolitiskt obunden ideell förening som organiserar unga
såväl amatörer som yrkesverksamma inom ämnesområdena folkmusik &
dans, traditionell och nyskapande, från alla kulturer.
Förslag på ny lydelse:
§ 1 Folk you är en partipolitiskt obunden ideell förening som organiserar unga
såväl amatörer som yrkesverksamma inom ämnesområdena folkkultur,
folkmusik & dans, traditionell och nyskapande, från alla kulturer. Folk you
verkar under banderollen “Folkkultur för unga.
Beslut:
Motionen antas med ändringen att stryka taglinen “Folk you verkar under
banderollen “Folkkultur för unga”.” från stadgarna.

20§

Frågan om adressändring
Beslut: Föreningens adress är Folk You ℅ Sofie Ward, Frykholmsgatan 8b, 281 31
Hässleholm.

21§

Val av årets folk you låt
Förslag:
Amon Amarth - Twilight of the Thunder God
Fabulous med Folk All in Band
Lollo & Bernie -låten
Owe Thörnqvist - Dagny
Polkett efter Wingen (Martin Martinsson)
Eine kleine vacilon
Efter hårda förhandlingar beslutar mötet att välja Polkett efter Wingen till årets
Folk You låt.
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22§

Övriga frågor
22.1§

Arvodesnivåer för styrelse och valberedning.
Beslut: Arvodet fastställs till föregående års siffror. Styrelsen får i uppdrag att
se till att nästkommande valberedning ser över arvodesnivåerna.

22.2§

Uppdra styrelsen att hitta på en cool tagline
Beslut: Styrelsen får i uppdrag att ta fram en “cool” tagline i stil med något
liknande dessa exempel:
- Folk You – Folklig kultur för unga
- Folk You – Folkkultur för unga
- Folk You – Folkkultur för unga av unga

23§

Mötets avslutande
Oliver Nordwall tackar för ett trevligt möte och lämnar över ordet till förbundets nya
ordförande Nisse Blomster.

Mötet undertecknas av Mötesordförande, Mötessekreterare och samtliga
mötesjusterare viaKivra.
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