
Film Sound Sweden  Årsmöte 2015-05-07

1. Film Sound Swedens Årsmöte nr 16 öppnande

2. Val av mötesordförande och sekreterare

Carl Edström valdes till sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare
Klas Dykhoff och  Max Lachmannn valdes till protokolljusterare 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse uppläses där det b.la framgick att föreningen haft tre föreläsningar 
under det gångna året. Mattias Eklund om ’Känn Ingen Sorg’, Red Pipe om Barna Hedenhös 
och Eilam Hoffman om hur han jobbar med inspelning och postproduktion. Svante berättade 
om när han höll föredrag för ljudtekniska sällskapet. Ledamöter till Guldbaggejuryn blev 
Lasse Lundberg och Curre Forsmark som tackade Ja till ännu ett år i juryn. 
Förslag på ny ordförande är Carl Edström och på ny vice ordförande, Kim Creutzer. 
Föreningen har idag 47 betalande fullvärdiga medlemmar, 9 aspiranter, 6 hedersmedlemmar 
och 4 pensionärsmedlemmar.

5. Revisionsberättelse
Revisionsberättelse läses upp och det framgick att vi har en fortsatt god ekonomi samt att 
2014 års budget sett till betalda medlemsavgifter gick åt till årets verksamhet.

6. Val av styrelse

Ordförande: Carl Edström
Vice Ordförande: Kim Creutzer
Sekreterare: Klas Dykhoff
Kassör: Svante Biörnstad
Ledamöter: 
Max Lachman, Janna Johansson (STDH rep), Erik Guldager, Linda Forsén, Christian 
Christensen, Klas Dykoff, Mattias Eklund (webansvarig) Ilona Petterson (festkommittè) samt 
Hans-Gunnar Hogström.

7. Val av revisorer

Bosse Persson  återvaldes till revisor

8. Val av valberedning
Valberedningen utgörs av styrelsen 

9. Medlemsavgiften
Fortfarande  300 kr

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

11. Ljudvågen
Det beslutades om att införa ljudvågen igen som inte delades ut förra året. Det är fritt fram att 
skicka förslag till styrelsen med person och motivering.



12. Övriga frågor

Generellt talade vi om hur vi ska få medlemmarna att känna sig mer aktiva i föreningen. 
Något som styrelsen ska ta vidare på nästkommande styrelsemöte. FSS06 är på gång och 
förslås innehålla inomhus ljud/miljöer av det vardagligare slaget som alla enkelt kan bidra 
med.

13. Mötets avslutande

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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