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Svenska Squaredansförbundet 

 
Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma 
i Sjöbo den 19 maj 2007. 

  
 Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 
 

§1 Mötets 
öppnande 

 Förbundsordförande Jessica Dhyr hälsar alla välkomna och förklarar  
2007 års förbundsstämma öppnad. 

   
§ 2 Mötets 
utlysande 

 Mötet förklaras behörigt utlyst. 

 
§3 Stämmo- 
funktionärer 

 Stämman beslutar  
att    välja följande stämmofunktionärer: 

   Mötesordförande: Lars Bernhed 
   Vice ordförande: Tommy Hansson 
   Mötessekreterare: Marianne Hjelm & Mia Mutembei 
   Rösträknare: Lars Rawet och Tommy Rönnholm 
   Protokolljusterare: Lars Rawet och Tommy Rönnholm 
   Fullmaktskommitté: Lars Rawet och Tommy Rönnholm 
     

 Ombuden, 120 st. från 80 klubbar, var avprickade vid stämmolokalen. § 4 Röstlängd & 
fullmakter  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)  Styrelseinfo 

  B)  Hugo Lorentsson, Vidfamne – små danser 
  C)  Anders Pettersson, Ericson – stämman i dansprogram, danskrockar, 

färre på convention. 
  D)  Jessica Dhyr, SAASDC – utmärkelser. 
   
§ 7 Verksamhets- 
berättelse 2006 

 Verksamhetsberättelsen visas på skärm medan Jessica Dhyr redogör för 
densamma.  
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna 

   
§ 8 Bokslut 2006  Resultat- och balansräkning visas på skärm och redovisas. 
  Resultat-och balansräkning 2006 fastställs. 
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§ 9 
Revisionsberättelse 
2006 

 Revisorsuppleant Nils Runberg läser upp revisionsberättelsen 2006. 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
det gångna räkenskapsåret.  

   
§ 10 Ansvarsfrihet  Stämman beslutar 

att    bevilja styrelse och övriga funktionärer full ansvarsfrihet för 2006 års 
räkenskaper och övrig förvaltning.      

   
§ 11 Motioner & 
propositioner 
 
Beslut 

 Proposition 1, revisorsuppleanter, andra tagningen, 
Ändring av stadgar från två till att minst en revisorssuppleant väljes.  
 
Stämman beslutar  
att    anta propositionen. 
 

  Proposition 2, Endagarsavgift se motion 5. 
 

  Proposition 3 Annonsering vid convention 
 

Beslut  Stämman beslutar 
att   annonseringsförbud i samband med convention utökas att gälla 
samtliga nuvarande och tillkommande informationskanaler som SAASDC 
tillhandahåller. Förbudet gäller fredag före till söndag efter convention. 

   
  Proposition 4 Rounddans på convention 
 
 

 Livlig diskussion om vad som är tillåtet respektive förbjudet. Jitterbugg, 
linedans, folkdans mm kommer upp som andra dansformer som inte är 
uttryckligen förbjudna. Eftersom det redan är svårt med alla olika nivåer 
blir det inte lättare om andra dansformer skall in i programmet. Vad säger 
stadgarna? 
 

Beslut   Stämman beslutar att frågan går tillbaka till styrelsen för kontroll av 
stadgar. 
 

 
 
 
 
 
 

 Motion 1 Höjd åldersgräns 
Buffalos motion angående höjd åldersgräns till 26 år för ungdom leder till 
långvarig diskussion, bl a tycker någon att inte enbart ungdomar har dålig 
ekonomi. Skall studentleg kopplas till lägre avgift? Skall Förbundet styra 
över klubbarnas ekonomi och integritet?  
Till slut enas man om en kompromiss som lämnas över till styrelsen för 
ytterligare utredning. För avgift till Förbundet och entré till convention 
höjs åldern medan klubbarna rekommenderas att följa samma linje. 

   
  Motion 2, Distribution av Square-Info, Läckö 

Förslag att SquareInfo skickas direkt till varje dansare. Detta kräver ett 
gemensamt register och uppdatering genom klubbarnas försorg. Höjd 
avgift kan tänkas om detta blir följden. Pappersversionen av tidningen är 
viktig. 
 

Beslut   Stämman beslutar 
att   styrelsen får i uppdrag att utreda kostnader och möjligheter  för detta 
distributionssätt.  
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  Motion 3 Bildande av Conventiongrupp 
 
 
 
Beslut  

 Förslag att en conventiongrupp bildas för att underlätta för 
conventionarrangörer i framtiden. Skall någon från SACT ingå också? 
 
Stämman beslutar 
att   en conventiongrupp skall bildas.  

   
  Motion 4 standardisering av hemsida och flyer inför convention 
 
 
 
Beslut  

 Förslag att mall för flyer och hemsida för convention tas fram. Roger 
Tjörnhed påpekar att det skulle underlätta för klubbar utan en ”Gugge”. 
Stämman beslutar 
att   förslaget rekommenderas men lämnas till conventiongruppen för 
vidare arbete. 
 

  
  

Motion 5 samt Proposition 2 Endagarsavgift vid convention 
behandlas samtidigt.  
Roger Tjörnhed, Vinga YR, förklarar hur det fungerade på convention i 
Göteborg. Sören Berg, Tyresö, påpekar att stor kontantkassa krävs. 
 

Beslut  Stämman beslutar  
att   anta motion och proposition om endagarsavgift vid convention. Det är 
upp till arrangören att avgöra om endagarsavgift skall finnas. 

   
§ 12 
Verksamhetsplan 
2008 

 Jessica Dhyr hänvisar till skärmen och utskickade handlingar angående 
styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2008.  
Verksamhetsplanen för 2008 läggs till handlingarna. 
 

§ 13 Budget 2008  Budgetförslaget bygger på utskickad verksamhetsplan och oförändrad 
avgift om 45 kr/dansare, 20 kr/ungdom samt 600 kr för miniklubb. 

  Budget för år 2008 läggs till handlingarna. 
   
§ 14 Årsavgifter 
år 2008 

 Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för år 2008. 

 Stämman beslutar   
 Att anta styrelsens förslag om avgifter, dvs. 45 kr/dansare, 20 

kr/ungdom samt 600 kr för miniklubb. 
    
§ 15 Arvoden  Inga arvoden eller traktamenten föreslås utgå för styrelseledamöter och 

övriga funktionärer år 2008 
Kostnadstäckningar utgår men inga övriga ersättningar. 

   
  Stämman beslutar  
  Att gå på styrelsens förslag och inte betala ut några arvoden utan 

endast ersätta havda kostnader. 
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§ 16 Styrelsens 
storlek 

 Styrelsen kan enligt stadgarna bestå av 6 – 10 ordinarie ledamöter 

  Stämman beslutar  
  Att välja en styrelse bestående av nio ordinarie ledamöter.  
    
§ 17 Val av styrelse  Stämman beslutar enhälligt att välja 
  A. Ordförande för ett år: 
   Jessica Dhyr Skellefteå (omval) 
   
  B. Ordinarie ledamöter för två år: 
   Marianne Hjelm  

Björn Mattsson 
Lars Olofsson 
Ing-Marie Lindh 

Angered (omval) 
Ronneby (omval) 
Malmö (omval) 
Västerås (omval) 

  Kvarstående ledamöter ytterligare ett år: 
   Therese Milestad 

Ann-Margret Bratt 
Lars Jonsson 
Christina Holopainen 

Huddinge  
Sollentuna  
Grums  
Sundsvall  
 

 Stämman beslutar att välja 

 A. Två ordinarie revisorer för ett år: 

§ 18 Val av 
revisorer 

  Helén Illerström Stockholm (omval) 
   Ann-Sofie Svensson Solna (omval) 
     
  B. Suppleanter till dessa för ett år: 
   Carina Jannesson Lund (omval) 
   Nils Runberg Bålsta (omval) 
     
§ 19 Val av  Stämman beslutar  
valberedning  att till valberedningskommitté välja tre personer: 
   Anders Sjöberg Gävle (omval) 

sammankallande 
   Jack Borgström Grödinge (nyval) 
   Roland Wester Vellinge (nyval) 
   
§ 20 Övriga frågor A) Information från styrelsen: 

Therése Milestad presenterar statistik gjord på höstens 
registreringsuppgifter. För första gången har vi lyckats få in uppgifter från 
samtliga klubbar. 
Therése Milestad presenterar också den färdigställda 
Squaredansbroschyren. 
Lars Jonsson redogör för SquareO som är på gång samt Klubbhandboken, 
snart klar för presentation. 
Ing-Marie Lindh presenterar sig själv och uppmanar alla att ”haffa henne” 
om någon vill tala med henne som redaktör till Square-Info. 
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 B) Hugo Lorentsson, Vidfamne – små danser borde undantas från 
annonseringsförbudet i samband med convention. Eftersom frågor under § 
20 ej är beslutbara uppmanas Hugo att skriva en motion till kommande 
stämma. 
 

 C)  Anders Pettersson, Ericson 
• stämman borde finnas med i dansprogrammet under convention – 

hänskjuts till den nybildade conventiongruppen. 
• Alla borde tänka på traditionella danser, ofta krockar med t.ex. Ericson 

Jamboree i november. 
• Deltagarantalet under convention minskar, vad göra? 
 

Utmärkelser  D) Jessica Dhyr delar ut utmärkelser (särskild lista finns på hemsidan) samt 
avtackar podiet. 

   
§ 21 Mötets 
avslutande 

 Lars Bernhed och Jessica Dhyr förklarar gemensamt 2007 års stämma 
avslutad. 

 
 
 
 

  
 

Vid protokollet   
 
 
 
Marianne Hjelm Mia Mutembei 
Mötessekreterare mötessekreterare 
 
 
 
Justeras   
 
 
 

  

Lars Bernhed Lars Rawet Tommy Rönnholm 
Mötesordförande protokolljusterare protokolljusterare 
 
 
 


