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Närvarande Johannes Kannas, Mathias Hoppe, Tobias Björkdahl, Daniel Blomdahl,
Alexander Halén, Alexander Jamot, Adam Sandvik, David Johansson, Sam Halmborg,
Felix Brunnegård, Gustav Råkeberg, Anders Johansson, Filip Henriksson, Gustav Arvidsson.

§1

Mötets öppnande

§2

Val av mötesordförande

Johannes Kannas väljs till mötets ordförande.

§3

Val av mötessekreterare

Mathias Hoppe väljs till mötets sekreterare.

§4

Val av person att justera protokollet

Anders Johansson och Daniel Blomdahl väljs till justerare av protokollet.

§5

Godkännande av dagordningen

Årsmötet beslutar att justera dagordningen. Formuleringen ”(2-3 personer)” tas helt
bort från första punkten under §9. Årsmötet beslutar sedan att godkänna den justerade
dagordningen.

§6

Fastställande av röstlängd

Alla närvarande, specificerade i början av detta protokoll, får rösta.

§7
§7.1

Beslut gällande stadgeändrinar som behandlades vid 2016 års
årsmöte
Dementering

Följande punkter antogs vid det ordinarie årsmötet men föreslås nu dementeras av
styrelsen:
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• Omformulera CCSS stadgar §9 så att en stadgeändring endast kräver kvalificerad majoritet. Årsmötet beslutar att dementera den föreslagna stadgeändringen.
• Tillägg till CCSS stadgar §4. Föreningsordförande, kassör, tre styrelseledamöter, revisor samt suppleanter och festivalledning väljs på ett år. Årsmötet
beslutar att dementera den föreslagna stadgeändringen.
• Begränsa antalet styrelsemedlemmar till tre stycken, utöver ordförande och
kassör. Årsmötet beslutar att dementera den föreslagna stadgeändringen.
§7.2

Ändringar

Styrelsen föreslår att följande ändringar till stadgarna antas. Dessa frågor diskuterades
och röstades igenom på föregående årsmöte och kommer vid antagande alltså läggas
till stadgarna enligt §9.
• Tillägg till §4.15: Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på ny
ordförande, kassör, övriga styrelsemedlemmar och revisorer inför det årliga
årsmötet. Årsmötet beslutar att anta den föreslagna ändringen och lägga den till
stadgarna.
• Omformulera CCSS stadgar §2: Det första stycket om föreningens syfte bör
omformuleras till ”Föreningen är politiskt och religiöst obunden”. Årsmötet
beslutar att anta den föreslagna ändringen och lägga den till stadgarna.
§7.3

Tillägg

Styrelsen föreslår att följande tillägg görs till CCSS stadgar. Dessa frågor diskuterades
och röstades igenom på föregående årsmöte och kommer vid antagande alltså läggas
till stadgarna enligt §9.
• Lägg till en post i CCSS stadgar om styrelsens uppgifter. Styrelsens uppgifter
är i huvudsak:
– Tillsätta festivalledning som är ansvarig för CCSS verksamhet under det
kommande året, med andra ord Countryhack-eventen. Denna grupp blir
sammankallande för festivalplaneringar samt ansvariga att tillsätta områdesansvariga till de poster där de anser att det behövs ansvariga under
respektive event.
– Planera, förbereda och sammankalla CCSS medlemmar till föreningens
årsmöte.
– Ordföranden är styrelsens sammankallande.
– Lägga fram förslag på kommande års verksamhetsplan inför föreningens
årsmöte.
– Inneha mandat till att behandla frågor rörande CCSS verksamhet samt
ekonomi.
– Visionera inför framtiden.
Årsmötet beslutar att lägga denna post till stadgarna.
• Lägga till en post till §4.12: övriga styrelseledarmot är begränsade till 3, 5
eller 7 stycken. Årsmötet beslutar att lägga denna post till stadgarna.
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§8

Utökning och val av övriga styrelseledamöter

Årsmötet beslutar att utöka styrelsen. Adam Sandvik, Alexander Jamot, Anders Johansson och Gustav Arvidsson väljs som nya ledamöter i CCSS styrelse. Nuvarande styrelse
som valdes vid det ordinarie årsmötet, bestående av Johannes Kannas (ordförande), Mikael Björnsson (kassör), Daniel Blomdahl (ledamot), Felix Brunnegård (ledamot) och
Mathias Hoppe (ledamot), sitter kvar på sina poster, och styrelsen utökas därmed från
fem till nio medlemmar.

§9

Mötets avslutande

Mötets ordförade avslutar mötet.
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