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Svenska Squaredansförbundet
Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma
i Göteborg den 15 maj 2005.
Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade.
§1 Mötets
öppnande

Förbundsordförande Jessica Dhyr hälsar alla välkomna och förklarar
2005 års förbundsstämma öppnad.

§ 2 Mötets
utlysande

Mötet förklaras behörigt utlyst.

§3 Stämmofunktionärer

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

Lars Bernhed
Tommy Hansson
Marianne Hjelm & Mia Mutembei
Tony Källander & Maths Kjellgren
Tony Källander & Maths Kjellgren
Tony Källander & Maths Kjellgren

§ 4 Röstlängd &
fullmakter

Ombuden, 117 st från 75 klubbar, var avprickade vid stämmolokalen.
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) Försäkring, Lars-Erik Morell, Eriksson SD
B) Nybörjare, Bent Olsson, Christianstad SD
C) Viktoriadagen på Öland, Berit Westergren, Huddinge,
D) Enkäten, Erica Spur, SACT
E) Faktureringsrutiner, Jessica Dhyr, SAASDC
F) Square-Info, Roland Wester, SAASDC
G) Klubbhandboken, Hélène Armfelt-Hansell, SAASDC
H) Utmärkelser, Jessica Dhyr, SAASDC

§ 7 Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelsen visas på OH medan Jessica Dhyr redogör för avtal med
SAMI samt de tre arbetsområdena administration, information och dans.
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna

§ 8 Bokslut 2004

Revisor Helen Illerström redogör för resultaträkning och balansräkning som
också visas på OH.
Roger Karlsson, Cathrineholm, påpekar en differens på en krona.
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§ 9 Revisionsberättelse 2004

Beslut

Revisor Helen Illerström läser upp revisionsberättelsen 2004.
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för det
gångna räkenskapsåret.
Ralph Smidebrandt, Lerum SD, påpekar att dans under stämman, rounddans på
convention samt endagarsavgift är ett brott mot tidigare stämmobeslut.
Sören Berggren, Tyresö, undrar om revisorer enbart granskar ekonomin, får till
svar att övrig verksamhet också granskas.
Stämman beslutar att en anmärkning om brott mot stämmobeslut införs i årets
protokoll eftersom beslutet om ovanstående fattades vid ett möte mellan
Förbundet och Vinga YR 2003 och ansvarsfrihet redan beviljats för 2003.

§ 10 Ansvarsfrihet

Stämman beslutar
att bevilja styrelse och övriga funktionärer full ansvarsfrihet
för 2004 års räkenskaper och övrig förvaltning.

§ 11 Motioner &
propositioner

Propositionen tas före motionen pga innehållet i dessa.
Proposition att Basic återtas som namn på de första 53 callen i Mainstreamlistan.

Beslut

Stämman beslutar under applåder att bifalla propositionen.
Motion från Sundsvalls New Wave angående graduering på B51 samt att de två
sista callen (Circulate och Ferris Wheel) flyttas till MS-listan.
Jack Borgström, SACT, CALLERLAB har lämnat frihet för instruktören att göra
egen utlärningsordning på M53/Basic.
Henrik Kjellgren, Buffalo, vitsen med graduering på full Basic är den
internationella samstämmigheten.
Ralph Smidebrandt, Lerum SD, redan efter en termin, dvs ½ Basic, kan alla
dansa. Rekommenderar att klubbarna får en lista på vilka call B½ ska innehålla.
Stefan Arkstrand, Vinga YR, reglerna tillåter varje klubb att avgöra vilken nivå
man vill graduera sina dansare på.
Sten Götharson, Pingvinerna, uppmanar till eftertanke eftersom alla
undervisningsband bygger på Basic53.

Beslut

Stämman beslutar avslå motionen enligt styrelsens förslag.

§ 12 Verksamhetsplan 2006

Jessica Dhyr hänvisar till OH-bilder och utskick angående styrelsens förslag till
verksamhetsplan och budget för år 2006.

§ 13 Budget 2006

Budgetförslaget bygger på utskickad verksamhetsplan och en avgift om 45
kr/dansare, 20 kr/ungdom samt oförändrat 600 kr för miniklubb.
Verksamhetsplan och budget för år 2006 läggs till handlingarna.
Påpekande att det är svårt att jämföra en ”nettad” budget mot en redovisning som
inte är ”nettad”.

§ 14 Årsavgifter
år 2006

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för år 2006.
Stämman beslutar
anta styrelsens förslag om avgifter,
att
dvs. 45 kr/dansare, 20 kr/ungdom samt oförändrat 600 kr för
miniklubb.

§ 15 Arvoden

Inga arvoden eller traktamenten föreslås utgå för styrelseledamöter och övriga
funktionärer år 2006
Kostnadstäckningar utgår men inga övriga ersättningar.
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Stämman beslutar
gå på styrelsens förslag och inte betala ut några arvoden utan endast
att
ersätta havda kostnader.
§ 16 Styrelsens
storlek

Styrelsen kan enligt de nya stadgarna bestå av 6 - 10 ledamöter
Stämman beslutar
välja en styrelse bestående av nio ordinarie ledamöter.
att

§ 17 Val av styrelse

Stämman beslutar att välja
A. Ordförande för ett år:
Jessica Dhyr
B. Ordinarie ledamöter för två år:
Marianne Hjelm
Lars Olofsson
Björn Mattsson
Inger Johansson
C. Fyllnadsval för ett år
Therese Langerkrantz

§ 18 Val av revisorer

§ 19

§ 20 Övriga frågor

Skellefteå (omval)

Angered (omval)
Malmö (omval)
Ronneby (omval)
Älvsjö (omval)
Huddinge (nyval)

Kvarstående ledamöter ytterligare ett år:
Ann-Margret Bratt
Hélène Armfelt-Hansell
Roland Wester

Sollentuna
Östersund
Malmö

Till revisorer beslutar stämman att välja
A. Två ordinarie för ett år:
Helen Illerström
Ann-Sofie Svensson

Stockholm (omval)
Solna (nyval)

B. Suppleanter till dessa för ett år:
Carina Jannesson
Nils Runberg

Lund (omval)
Bålsta (nyval)

Stämman beslutar
till valberedningskommitté välja tre personer:
att
Henrik Kjellgren
Malmö (omval) sammankallande
Bo Kronborg
Haparanda (omval)
Anders Sjöberg
Gävle (omval)
A) Lars-Erik Morell, Eriksson SD, påpekar att sakförsäkring för musikinstrument
upphört och undrar om det finns möjlighet att Förbundet ordnar en central
försäkring. Tommy Hansson svarar att Western Airport undersökt saken inför
convention 1997 och sådan försäkring då var mycket dyr.
Jessica Dhyr lovar att Förbundet ska se över saken.
B) Bent Olsson, Christianstad SD, vädjar för de nygraduerade dansarna tycker det
går för fort och tappar självförtroendet. Callers skall fås att anpassa till golvets
nivå och inte köra över nybörjarna. Samarbete mellan Förbundet, klubbar och
callers behövs om vi skall behålla nybörjarna.
Harry Lindegren, Ronneby, blir ledsen om vi klandrar callers, utbildningen av
kursledare bör ses över istället.
Inger Johansson, SAASDC, seminariet tar upp just sådana här problem.
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C) Berit Westergren, Huddinge, föreslår att Förbundet kontaktar kommittén för
firande av Viktoriadagen i Borgholm för uppvisningsdans. Jessica Dhyr svarar att
Förbundet tar tag i detta. Påpekande att det bör vara ungdomar som dansar
(Buffalo?).
D) Erica Spur, SACT, redovisar även detta år enkäten med Finlandsfärjan. 667
nybörjare vid höststarten inrapporterades. Alla siffror finns på hemsidorna, en CD
med allt material överlämnas symboliskt till Jessica Dhyr eftersom ansvaret för
enkäten övergår till Förbundet.
Sten Götharson, Pingvinerna, undrar hur många av nybörjarna som gradueras.
Svar – knappt 70%.
Inger Johansson, SAASDC, kommande enkät blir sammanslagen med
klubbregistrering så klubbarna bara behöver svara en gång per år. Påpekar ännu
en gång att seminariet till hösten behandlar nybörjarrekrytering och att man inte
behöver vara styrelseledamot eller caller för att delta.
Jack Borgström framför ett stort tack till Erica när hon nu lämnar över arbetet,
applåder.
E) Jessica Dhyr, går snabbt igenom nya faktureringsrutiner, dessa bygger på den
sammanslagna enkät/klubbregistreringen.
Lizzie Johansson, Dacke, tycker att siffrorna kan bli missvisande om klubbarna
skall svara i november.
Fredrik Thyr, Roden, kursavgiften borde bli en del av medlemsavgiften i klubben.
F)

Roland Wester, redaktör för Square-Info, ber om bidrag till tidningen. Ber om
handuppräckning för att få en ledtråd till eventuell ändring av tidningens storlek,
resultat fifty/fifty mellan A5 och A4, ett fåtal för ”något mitt emellan”.
Åke Rönndahl, ökat porto vid större storlek.
Hans Berggren undrar om hemsidan uppdaterats efter kraschen – svar Ja!

G) Hélène Armfelt-Hansell, klubbhandboken är föremål för ständig uppgradering, vi
vill ha in era synpunkter, vad vill ni ha med i materialet?
Utmärkelser

§ 21 Mötets
avslutande

H) Utmärkelser i form av diplom samt standar och pin utdelas enligt särskild bilaga.
Avgående styrelseledamot Lina Thu-Lundblad avtackas.
Alla som tjänstgjort på podiet avtackas med blomma.
Lars Bernhed och Jessica Dhyr förklarar gemensamt 2005 års stämma avslutad.

Vid protokollet

Marianne Hjelm
mötessekreterare

Mia Mutembei
mötessekreterare

Justeras

Lars Bernhed
mötesordförande

Tony Källander
protokolljusterare

Maths Kjellgren
protokolljusterare

