
 
 
 
 
 

Årsmöteshandlingar 
för den ideella föreningen Rock o Blues 

Verksamhetsåret 2014 
 



Verksamhetsplan 2015 
för den ideella föreningen Rock o Blues 
 
Under verksamhetsåret 2015 planerar föreningen att konsolidera både sig själv och verksamheten. 
Föreningen planerar att arrangera ca 8 Bluesjam enligt samma format som visat sig uppskattat. 
Därutöver är föreningen inte främmande för att utöka arrangemangen både till antal och till form.  
 
Budget för 2015 
Utgifter  
Hyra av backline vid 8 st Bluesjam 12 000:- 
Bankkostnader 2 000:- 
  
Inkomster  
Ersättning studieförbund vid kulturarrangemang 12 000:- 
Medlemsavgifter 3 000:- 
Sponsorintäkter 6 000:- 
  
Beräknat resultat för 2015 7 000:- 
 
 
Styrelsen 
genom 
Bengt Norman, ordförande 



Revisionsberättelse föreningen Rock o Blues 
 
 
 
Vid granskning av föreningen Rock o Blues räkenskaper för tiden 2014-01-01 - 2014-12-31 har vi funnit 
dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan och det 
kvarstående värdet på bank och postgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens 
värdehandlingar uppvisats. 
 
 
Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt oss icke 
anledning till anmärkning. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den 
tid som revisionen omfattar.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umeå den 17:e april 2015 
 
 
 
 
 
 
Thomas Rolén      Anders Boström 
Förtroendevald revisor     Förtroendevald revisor 
 



Förvaltningsberättelse för den ideella föreningen 
Rock o Blues 
Gällande verksamhetsåret 2014 
 
Under förenings verksamhetsår har ekonomin sett ut som följer: 
 
Utgifter  
Bankkostnader 1 250:- 
Hyra backline för jam 15 000:- 
PR (t-shirts och websajt) 6 926:- 
  
Inkomster  
Medlemsavgifter 7 065:- 
Sponsring från R40 7 500:- 
Bidrag från Studiefrämjandet  11 750:- 
  
Resultat för 2014 3 139:- 
 
Dessutom har föreningen fått disponera 15 000 SEK i form av ett räntefritt lån från Anders Boström 
att återbetala så snart föreningens ekonomi så tillåter. 
 
Styrelsen 
genom 
Bengt Norman, ordförande 
 



Verksamhetsberättelse för den ideella föreningen 
Rock o Blues 
Gällande verksamhetsåret 2014-01-01 – 2014-12-31 
 
Föreningens styrelse 
Ordförande Bengt Norman  vald för 1 år 2014-04-27 
Vice ordförande Anders Pettersson-Nåw ordinarie ledamot vald för 2 år 2014-04-27 
Sekreterare Cathrine Malmqvist ordinarie ledamot vald för 2 år 2014-04-27 
Kassör Jim Wallgren  ordinarie ledamot vald för 1 år 2014-04-27 
PR-ansvarig Svante Isaksson  ordinarie ledamot vald för 1 år 2014-04-27 
Sten Törnblom  styrelsesuppleant vald för 1 år 2014-04-27 
Revisorer 
Thomas Rohlén, ordinarie 
Anders Boström, suppleant 
Valberedning 
Thomas Rohlén, sammankallande 
Anders Boström 
Viktiga händelser 
Under verksamhetsåret har följande aktiviteter genomförts: 

 Nio stycken ordinarie jam-arrangemang, fem under våren och fyra under hösten 
 Ett extra arrangemang på Holmön 19 juli 

 
Samarbetet med restaurang Droskan har varit lyckat och uppskattat av både besökare och 
restaurangens ledning. 
Samarbetet med Studiefrämjandet har fortsatt att vara problematiskt, ingen förbättring i sikte.  
 
Styrelsen 
genom 
Bengt Norman, ordförande 



Dagordning vid årsmöte i föreningen Rock o Blues 2015 
 
 

1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.  
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  
6. Fastställande av föredragningslista.  
7.  

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,  
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det 

senaste räkenskapsåret.  
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret.  
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
10. Fastställande av medlemsavgifter.  
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 

kommande verksamhets-/räkenskapsåret.  
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  
13. Val av  

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;  
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;  
c) fyllnadsval 
d) 1 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid 

av 2 år;  
e) 1 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.   

I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;  
f) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall 

utses till ordförande;  
14.  Mötets avslutande 


