Dagordning årsmöte 2015
§1 Mötet öppnas
§2 Mötestekniska val
§3 Fastställande av röstlängd
§4 Godkännande av dagordning
§5 Verksamheten 2014
Verksamhetsberättelsen
World Fusion Collective har under verksamhetsåret 2014 bland annat
gjort följande:
- Styrelsen anordnade ett välbesökt medlemsmöte som avslutades
med en workshop i Bulgarisk folkmusik av Sofia Högstadius
- Medlemmar ur föreningen anordnade en workshop med musikern
Sanba Zao från Haiti.
- Medlemmar i WFC startade folkdanskvällar i Göteborg som nu är
ett återkommande evenemang.
- Medlemmar ur föreningen anordnade workshops med Transatlantic
Chilean Folk Ensemble.
- Bang Bang Band som är ett av WFCs band var på en mindre turné
under Planetafestivalen.
- Medlemmar ur föreningen arbetar för en uppföljning till
Senegalprojektet som arrangerades årsskiftet 2011-2012. Uppföljningen
innebär att det senegalesiska bandet Kaira skall komma till Sverige för
ytterligare kulturutbyte. Läs mer om projektet under punkt §10 –På gång.
•
•

Den ekonomiska berättelsen
Revisorernas berättelse

Ansvarsfrihet till den avgående styrelsen
§6 Verksamheten 2015
•

•

Verksamhetsplan

•

Budget

§7 Val för 2015
• Styrelsen
Hilda Ekstedt, Janina Hakopuro, Hanna Ågren, Erik Wiskari,
Jakob Kain, Solbritt Cederqvist, Angelina Petrovic
•

Valberedning

•

Emily Svensson
Revisorer
Amanda Kappelmark, Mats Nilsson

•

Firmatecknare, var för sig
Hilda Ekstedt 19910703 - 2428
Angelina Petrovic 19910112 - 5988

§8 Stadgeändringar
Förslag på ändringar i stadgarna:
•

Förslag 1 Att under §12. Verksamhet i verksamhetsplanen ändra
så att projekt skall anmälas hos styrelsen och inte till ordförande.

•

Förslag 2 Att under §4. Medlemsavgift i verksamhetsplanen
ändra texten till ”Avgiften för medlemskap i World Fusion
Collective är 50 kr per verksamhetsår”

•

Förslag 3 Att under §12. Verksamheten lägga till stycket ”Om
pengar som samlats in till ett specifikt projekt inte kvitteras ut
inom två år efter genomfört projekt tillfaller dessa pengar
föreningens ordinarie verksamhet.”

§9 Uppföljning
•

Nyhetsbrev

•

Hemsidegruppen
Breddningsgruppen

•

Samarbetspartner – Folk You, Kulturens

•

§10 På gång
•

Senegal 2.0

Danskvällar i Göteborg
§11 Brainstorm! :)
•

