
Film Sound Sweden  Årsmöte 2014-03-15
1. Film Sound Swedens Årsmöte nr 15 förklaras öppnat

2. Val av mötesordförande och sekreterare
Till mötesordförande utses Calle Edström då sittande ordförande, Mari Saastamoinen Minto, 
inte kunde närvara.
Hans-Gunnar Hogström valdes till sekreterare för möte. 

3. Val av protokolljusterare
Christian Christensen och   Anders Larsson  valdes till protokolljusterare 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse
   Verksamhetsberättelse uppläses och att notera är att Mari vid senaste styrelsemötet meddelade att hon inte sitter kvar 

som ordförande. Ilona Pettersson meddelade även att inte heller hon sitter kvar som vice ordförande. Förslag på ny 
ordförande är Kim Creutzer och på ny vice ordförande, Sarah Jansson Patient.  Ett nytt medlemsregister har upprättats och 
antal medlemmar är för närvarande 35. Som medlem räknas numer endast betalande medlem.

5. Revisionsberättelsse
Revisionsberättelse läses upp varvid inga oegentligheter föreligger och styrelsen föreslås ansvarsfrihet. 

6. Val av styrelse
Kim Creutzer väljs till ny ordförande.
Sarah Jansson Patient väljs till ny vice ordförande.
Calle Edström väljs till ny sekreterare.
Svante Björnstad sitter kvar som kassör.
Till övriga ledamöter väljs:
Max Lochman, Janna Johansson, Erik Guldager, Linda Forsén, Christian Christensen, Klas Dykoff samt Hans-Gunnar 
Hogström.

7. Val av revisorer
Till revisor utses Bo Persson

8. Val av valberedning
Valberedningen utgörs av styrelsen

9. Medlemsavgiften
Medlemsavgiften fastställs till 300 Skr för 2014. Nytt för i år är att medlemskapet räknas årsvis fr.o.m. det att avgiften 
betalas istället för att räknas per kalenderår.

12. Det beslutades att Föreningen Film Sound Sweden tecknas av kassören Svante Biörnstad samt ordföranden 
separat.

11. Ljudvågen
Eftersom  få röster inkommit delas ingen ljudvåg ut för år 2013

12. Övriga frågor
Svante Björnstad hälsade att Lasse Ulander önskade framföra ett förslag kring en gemensam klubblokal för de olika 
intresseföreningarna inom branschen. Denna skulle då kunna ha ett filmhistoriskt tema. Frågan väckte ett svalt intresse, 
framför allt p.g.a. kostnaderna.
Som motförslag nämnde Christian Christensen att det kanske vore enklare och av större intresse för FSS att anordna ett 
event tillsammans med de övriga intresseorganisationerna. Detta förslag väckte bifall och styrelsen fick i uppdrag att utreda 
vidare.
Anders Larson föreslog att styrelsen skulle få i uppdrag att driva en s.k. "hjärtefråga" inom FSS. Denna kunde exempelvis 
vara upphovsrätten eller möjlighet till ett Passepartout för medlemmarna. Styrelsen gavs i uppdrag att titta närmare på 
detta.
Upplysningsvis informerar styrelsen om att samtliga styrelsemöten kan anses vara "öppna" och att det kommer utskick 
inför dessa möten till medlemmarna.

13. Mötets avslutande

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet:     Gunnar Hogström.

Mötesordförande:  Carl Edström
 
Justeras: 

–––––––––––––––––– ––––––––––––––––––
   Anders Larsson                Christian Christenssen


