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Svenska Squaredansförbundet
Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma
i Helsingborg den 17 juni 2017.
Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade.
§ 1 Mötets
öppnande

Ordföranden Tommy Hansson hälsar alla välkomna och förklarar
2017 års förbundsstämma öppnad.

§ 2 Mötets
utlysande

Kallelsen skickad 170502. Mötet förklaras behörigt utlyst.

§ 3 Stämmofunktionärer

Stämman beslutar
att välja följande stämmofunktionärer:
Mötesordförande:
Vice ordförande:
Mötessekreterare:
Rösträknare och
Protokolljusterare:
Fullmaktskommitté:

Henrik Kjellgren
Gun-Britt Jonssson
Marianne Hjelm &
Mia Mutembei
Tommi Rönnholm & Björn Eriksson
Inga fullmakter

§ 4 Röstlängd &
fullmakter

Ca 188 personer varav 87 delegater från 67 klubbar var
närvarande.
Inga fullmakter anmäldes.
Stämman beslutar
att röstlängden är vederbörligen behandlad.

§5
Dagordningens
godkännande

Den föreslagna dagordningen godkännes.

§ 6 Anmälan av
frågor till § 20

Som övriga frågor att tas upp för diskussion under paragraf 20
anmäles:
A) Information från förbundet
B) Tips om att införa ”Jag vill dansa”-hörnet
C) Antal program som dansas per dans
D) Kommentar till motion behandlad 2016
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§ 7 Verksamhetsberättelse 2016

Tommy Hansson föredrar Verksamhetsberättelsen som också visas
på skärm. Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under året,
vara av 3 fysiska. På seminariet som hölls i Kungälv deltog 55
personer från 13 klubbar, har seminariet spelat ut sin roll?
Styrelsen har arbetat med danslistan samt förberedelser för
kommande conventions 2017, 2018, 2019 och 2020. Vi har
samarbetat med de europeiska förbunden och arbetar med att
förbättra klubbsamverkan.
Styrelsen och främst revisorerna har arbetat med att reda upp
ekonomin under convention 2016. Inga indikationer under arbetets
gång har visat att något var fel så underskottet kom som en total
överraskning. Det visade sig att den budget som var uppgjord inte
speglade verkligheten. Den alternativa planen för convention i
Linköping som upprättats användes inte eftersom bristen inte
kunde förutses.
Ann Cederberg, conventiongeneral i Linköping 2016 har beskrivit i
Square-info nr 1/17 hur utfallet av convention blev. Hon redovisar
inför stämman hur ansvarsfördelningen i Linköpings
conventiongrupp har sett ut. Ansvaret för ekonomin innehades av
en person som i många år arbetat med just ekonomi och
budgetuppföljning. Men det uppdagas vid revisorernas granskning
att det inte har funnits någon bokföring som underlag till
conventions budget.
Convention 2016 är det enda convention hittills som gått med
underskott. Styrelsen har vidtagit åtgärder för att det inte ska
upprepas:
• Avtalet reglerar mer noggrant underlaget
• Avtalet har en extra bilaga med vad som ses som
artfrämmande poster
• En noggrann analys av budget, initialt och löpande
• Ökade krav på den som praktiskt gör bokföringen
• En kontoplan med referensvärden ska skapas
• Tätare kontakter mellan förbundet och arrangören
• Funderar på att minska ambitionen på arrangemanget
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 8 Bokslut 2016

Annika föredrar ekonomiska redovisningen i korta drag. Den
redovisar alltså ett underskott. Cathrine Hallberg från Horten
påpekar att poster som redovisas både under intäkter och
kostnader i nuvarande bokslut har samma namn ex ”försäljning
material”. I det ena fallet är det ju inköp det rör sig om.
Förslag till resultatdisposition
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa till stämmans förfogande
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Styrelsen föreslår följande disposition
Uttag ur Conventionfonden
Balanserat utgående resultat
Summa resultatdisposition

-35 000
358 397
323 397

Conventionfonden samt balanserat resultat skulle därmed
förändras enligt följande med hänsyn till styrelsens förslag:
Ingående saldo Conventionfonden
Uttag för årets underskott
Behållning Conventionfonden

200 000
-35 000
165 000

Balanserat ingående resultat
Årets resultat efter fondjustering, balanserat i ny räkning
Balanserat utgående resultat

441 695
-83 298
358 397

Bokslutet 2016 läggs till handlingarna.
§ 9 Revisionsberättelse 2016

Ann-Sofi Svensson föredrar revisorernas berättelse för 2016. Den
godkänns av mötet.

§ 10
Ansvarsfrihet

Stämman beslutar enhälligt
att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret
2016,
att fastställa föreslagen disposition samt
att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2016 års räkenskaper
och förvaltning.

§ 11 Motioner
och propositioner

Proposition 1 Datum för Förbundsstämman 2020
Stämman beslutar enhälligt
att
anta styrelsens proposition om att 2020 tillåta en
senarelagd stämma
Proposition 2 Dokumentation på Förbundsstämman
Stämman beslutar enhälligt
att
anta styrelsens proposition om stadgeändring beträffande
dokument till förbundsstämman ska finnas tillgängligt senast 3
veckor före stämman. Denna stadgeändring börjar gälla efter
stämman 2018 förutsatt att 2/3 av den stämman fattar samma
beslut.
Proposition 3 Förbundets säte
Stämman beslutar enhälligt
att
anta styrelsens proposition om stadgeändring beträffande
förbundets säte Denna stadgeändring börjar gälla efter stämman
2018 förutsatt att 2/3 av den stämman fattar samma beslut.
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Proposition 4 Anslutning till Danssportförbundet (DSF) och
Riksidrottsförbundet (RF)
Stämman beslutar att förbundsstyrelsen får mandat att
förhandla fram ett avtal med DSF/RF. Beslut om ingående av
avtal tas vid annat tillfälle.
Stämman skickar med följande:
a) Hur hanteras klubbar i Norge och på Åland?
b) Hur hanteras klubbar som har flera olika dansverksamheter?
c) Hur går det med klubbars redan pågående samarbeten med
olika studieförbund (ABF, Vuxenskolan)?
d) Innebär detta krav på stadgeändringar i klubbarna?
Motion 1 Pingvinerna
Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen
Stämman bifaller enhälligt styrelsens avslagsyrkande
Motion 2 Präriefolket
Motionen behandlas under p20
§ 12
Verksamhetsplan 2018

Styrelsen kommer att arbeta med att
• avsluta projekt danslista 3.0
• ge ut 4 nummer av Square-info
• samarbetet med STIM
• klubbsamverkan
• arbeta för fler instruktörer/callers
• stödja klubbarna genom styrelseutbildningar
• arrangera nationella och europeiska convention
• stödja klubbarna i att rekrytera nya dansare
• stödja klubbarna i att behålla gamla dansare
• se till att synas i sociala medier, hemsida och Facebook
• arrangera ett seminarium med SACT
• fortsätta att samarbeta med SACT
• planera för att förbundet ansluts till DST/RF

§ 13 Årsavgifter
2018

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för år 2018.
Stämman beslutar enhälligt
att
anta styrelsens förslag, dvs. 55 kr/vuxen, 20 kr/ungdom
samt 600 kr för klubb som betalar minimiavgift.

§ 14 Arvoden

Stämman beslutar
att
godkänna styrelsens förslag och inte betala ut några
arvoden eller traktamenten utan endast ersätta havda
kostnader.

§ 15
Budgetförslag
2018

Budgetförslaget bygger på utskickad verksamhetsplan och
oförändrade avgifter.
Budget för år 2018 godkännes.

§ 16 Styrelsens
storlek

Styrelsen kan enligt stadgarna bestå av 6 - 10 ledamöter.
Valberedningen föreslår att vi ska minska antalet.
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Stämman beslutar enhälligt
att
välja en styrelse bestående av sju ordinarie ledamöter
utöver ordföranden.
§ 17 Val av
styrelse

Stämman beslutar enhälligt att välja
A. Ordförande för ett år:
Tommy Hansson
Omval
B. Ordinarie ledamöter för två år:
Ing-Marie Lind
Omval
Iris Åkerberg
Omval
Fia Norén
Omval
Kvarstående ledamöter ytterligare ett år:
Jessica Dhyr
Annika Myhrberg
Mia Mutembei
Nilsowe Lovnér

§ 18 Val av
revisorer

Till revisorer beslutar stämman enhälligt att välja
A. Två ordinarie för ett år:
Gunilla Jägdahl
Omval
Ann-Sofie Svensson
Omval
B. Suppleant till dessa för ett år:
Anders Sjöberg
Omval

§ 19 Val av
valberedning

Stämman beslutar enhälligt
att
till valberedningskommitté välja tre personer:
Hans Berggren
Omval
Ingrid Löf
Omval, sammankallande
Lizzie Johansson
Omval

§ 20 Frågor
anmälda under
punkt 6

A) Tommy rapporterar att
• diplomen till graduerade finns på hemsidan för utskrift
• Ny version av 10 kom ihåg för squaredansare kommer inom
kort att finnas på hemsidan
• Sprid foldrarna om squaredans
• Spelet Kahoot som inledde stämman finns i förbundsdisken
om någon vill prova på att spela
Tommy tackar
• Gunilla och Ann-Sofie för deras extraarbete med revisionen
av convention 2016
• Björn Mattson för hans arbete med danslistan
• Podiet med en penna med en FUN smiley
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