Svenska Squaredansförbundet
Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma
i Motala den 3 maj 2008.
Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade.
§1 Mötets
öppnande

Förbundsordförande Jessica Dhyr hälsar alla välkomna och förklarar
2008 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:

Sven-Bertil Broby
Tommy Hansson
Marianne Hjelm & Therése Milestad
Henrik Kjellgren & Roland Wester
Henrik Kjellgren & Roland Wester
Henrik Kjellgren & Roland Wester

§ 4 Röstlängd &
fullmakter

Ombuden, 123 st från 83 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) SACT information, Jack Borgström
B) SAASDC information
C) Rekommendation till conventiongruppen, Lars Olofsson, Energy Sq
D) Planering av convention, Sören Berggren, Tyresö
E) Motionssvar, Ingvor van Ginhoven, Panters
F) Distribution av Square-Info, Nils Runberg, Bålsta
G) Utmärkelser

§ 7 Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelsen visas på skärm medan Jessica Dhyr läser
densamma.
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna
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§ 8 Bokslut 2007

Resultat- och balansräkning visas på skärm och redovisas.
Fråga från Örjan Ariander, Ericssons, medlemsantalet stämmer inte.
(Under § 20 förklarar Therése att en grupp ABC-dansare i Stockholm
graduerats och spritts mellan olika klubbar och därför inte redovisats.)
Varför har intäkterna för Square-Info minskat? Svar: lägre annonsintäkter.
Resultat- och balansräkning 2007 fastställs.

§9
Revisionsberättelse
2007

Revisorsuppleant Nils Runberg läser upp revisionsberättelsen 2007.
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
det gångna räkenskapsåret.

§ 10 Ansvarsfrihet

Stämman beslutar enhälligt
att bevilja styrelse och övriga funktionärer full ansvarsfrihet för 2007
års räkenskaper och övrig förvaltning.

§ 11 Motioner &
propositioner

Proposition 1, rounddans under convention
Jessica föredrar propositionen och styrelsens syn att detta inte strider mot
stadgarna.
Sören Berggren, Tyresö, yrkar avslag med motivering att det strider mot
stadgarna.
Ingrid Löf, Örebro, yrkar bifall, det skall vara upp till arrangören och
rounddans skall inte blandas med squaredans utan finnas i separat hall.

Beslut

Stämman beslutar
att bifalla propositionen enligt yrkandet från Ingrid Löf, Örebro, och
rounddans är tillåtet i separat hall på svensk convention om arrangören så
vill.
Proposition 2, ändrad åldersgräns
Jessica föredrar propositionen med ändrade kriterier för ungdomsålder tom
det år man fyller 25 år.
Diskussion om studentleg skall gälla för lägre avgift, skall det krävas leg
för att fastställa ålder, skall studentleg ersätta 25-årsgräns? Det måste vara
kassans ansvar att kolla ålder precis som i nuläget.

Beslut

Stämman beslutar med stor majoritet
att bifalla propositionen. Ungdom är man tom det år man fyller 25 år.
Vid bifall av propositionen rekommenderar styrelsen att klubbarna följer
samma riktlinjer för ungdomsålder.
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Proposition 3, distribution av Square-Info
Jessica föredrar propositionen om distribution av tidningen direkt till
enskilda dansare. Detta måste gälla alla klubbar vid bifall.
Inger Karlsson, Västerås befarar en röra av avgifter till Förbundet.
Eva Nilsson, Salmon Town, yrkar avslag. Klubben skickar ut tidningen.
J-O Geselius, Seniorerna, yrkar avslag eftersom det blir för stor utgift för
klubben.
Ingvor van Ginhoven, Panters, vill gärna ha överex till klubben.
Siv Kyrkslätt-Henriksson, Alandia, yrkar bifall eftersom klubben i
dagsläget har svårt att få ut tidningen till sina medlemmar.
Camilla Kronholm, Match Town, yrkar bifall och tycker det är upp till
klubbarna att sköta register och avgifter.
Sören Berggren, Tyresö, detta är en önskedrömmen men omständligt.
Yrkar bifall med undantag för kostnaden.
Lars-Erik Svensson, Ericssons, är för förenklingar och förordar hämtning
av tidningen på nätet så pappersupplagan minskar. Yrkar på
prenumerationsförslag.
Nils Runberg, Bålsta, om tidningen skall läsas på nätet måste den läggas ut
samtidigt som papperstidningen distribueras.
Beslut

Stämman beslutar
att bifalla propositionen med 57 röster för och 46 emot.
Motion 1, 2 och 3 annonseringsförbud
Poul Jensen, N Wadsbo, Sverige är ett långt land, varför inte få annonsera i
andra delen av landet där convention inte arrangeras. Yrkar bifall
Lars-Erik Svensson, Ericssons, annonseringsförbudet har ingen betydelse,
vill man åka till convention gör man det oberoende av annonsering.
Ingvor van Ginhoven, Panters, yrkar bifall.
Sören Berggren, Tyresö, yrkar bifall. Vår festival drabbas av flyttad
convention.

Beslut

Stämman beslutar
att bifalla motionerna och annonseringsförbudet vid convention tas bort.
Motion 4, kursflik på hemsidan
Ingvor van Ginhoven, Panters, möjlighet för klubbarna att lägga in kurser
och pröva-på-tillfällen på Förbundets hemsida skulle underlätta. Yrkar
bifall.

Beslut

Stämman beslutar med stor majoritet
att bifalla motionen. En ny flik kommer att skapas på Förbundets
hemsida där klubbar kan lägga in sina kurser.
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§ 12
Verksamhetsplan
2009

Jessica Dhyr hänvisar till skärmen och utskickade handlingar angående
styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2009.
Sören Berggren, Tyresö, undrar om det inte blivit fel när callerkostnader
finns på båda sidor av budgeten, både in och ut. Ann-Margret Bratt svarar
att arrangerande klubb betalar bl a arbetsgivaravgifter till Förbundet som
sedan betalar in det till myndigheterna.
Blue Blossom undrar över skillnaden mellan 100 000 och 75 000 kr för
caller. Ann-Margret förklarar att skillnaden består av de procent Förbundet
får som garant för ekonomin för convention. Vid förlust står Förbundet för
den.
Verksamhetsplanen för 2009 läggs till handlingarna.

§ 13 Budget 2009

Budgetförslaget bygger på utskickad verksamhetsplan och oförändrad
avgift om 45 kr/dansare, 20 kr/ungdom (tom 25 år) samt 600 kr för
miniklubb.
Budget för år 2009 läggs till handlingarna.

§ 14 Årsavgifter
år 2009

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för år 2009.
Stämman beslutar
anta styrelsens förslag om avgifter, dvs. 45 kr/dansare, 20
att
kr/ungdom samt 600 kr för miniklubb.
Tillkommer 20 kr/adress och år för distribution av Square-Info
enligt beslut under § 11.

§ 15 Arvoden

Inga arvoden eller traktamenten föreslås utgå för styrelseledamöter och
övriga funktionärer år 2009
Kostnadstäckningar utgår men inga övriga ersättningar.
Stämman beslutar enhälligt
gå på styrelsens förslag och inte betala ut några arvoden utan
att
endast ersätta havda kostnader.

§ 16 Styrelsens
storlek

Styrelsen kan enligt stadgarna bestå av 6 – 10 ordinarie ledamöter
Stämman beslutar enhälligt
välja en styrelse bestående av nio ordinarie ledamöter.
att

§ 17 Val av styrelse

Stämman beslutar enhälligt att välja
A. Ordförande för ett år:
Lars Jonsson
B. Ordinarie ledamöter för två år:
Therése Milestad
Åsa Bratt
Christina Holopainen
Fyllnadsval på ett år:
Henrik Kjellgren

Grums (nyval)
Huddinge (omval)
Sollentuna (nyval)
Sundsvall (omval)
Lomma (nyval)
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Kvarstående ledamöter ytterligare ett år:
Marianne Hjelm
Björn Mattsson
Lars Olofsson
Ing-Marie Lindh
§ 18 Val av
revisorer

§ 19 Val av
Valberedning

§ 20 Övriga frågor

Angered
Ronneby
Malmö
Västerås

Stämman beslutar att välja
A. Två ordinarie revisorer för ett år:
Ann-Sofie Svensson
Lena Duell

Solna (omval)
Göteborg (nyval)

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

Lund (omval)
Bålsta (omval)

Stämman beslutar enhälligt
till valberedningskommitté välja tre personer:
att
Jessica Dhyr
Skellefteå (nyval) sammankallande
Jack Borgström
Grödinge (omval)
Roland Wester
Vellinge (omval)
A) Jack Borgström, SACT, väcker frågan om sammanslagning av
dansprogrammen, B-P som ett program. Motion till SACT avslogs. Vill få
igång en arbetsgrupp som ser över möjligheterna och inbjuder Förbundet
att delta.
Inger Svensson, Stumbling Stones, påpekar nödvändigheten av nya
utlärningsband i så fall, det finns klubbar som fortfarande använder dessa.
Uno Hansson, Malmö, viktigt med input innan förändring.
Tomas Hedberg, SACT, måste få fler att dansa Basic.
Ulla Runberg, Bålsta, och Ingrid Löf, Örebro, undrar båda när dansträning
skall ske. Efter 2-3 år eller på delnivåer?
Lars Bernhed befarar att vi inte kan åka utomlands och dansa samt att C1dansarna får problem med den nya nivån.
C) Planering av convention, Sören Berggren, Tyresö, det behövs långsiktig
planering av convention och tidigt tillkännagivande av datum för att
undvika krockar med andra danser. Jessica svarar att vi tagit till oss detta
och lägger ut datum så fort den är bestämd.
D) Rekommendation till conventiongruppen, Lars Olofsson, Energy Sq, lägg
stämman senare under dagen.
E) Motionssvar, Ingvor van Ginhoven, Panters, styrelsens svar på inkomna
motioner skall finnas med i stämmohandlingarna.
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F) Distribution av Square-Info, Nils Runberg, Bålsta, trots fastställd
distributionsplan saknas nummer 2, vet att redaktören gör vad hon kan för
att få det att fungera. Ing-Marie svarar att tidningen är tryckt i tid men
tryckeriet ”hade mycket att göra när det är helg och det gät väl inget om
den kommer nästa vecka istället”. Hon kommer att begära reducering av
kostnaden.
B) Information från styrelsen:
Therése Milestad - statistik gjord på höstens registreringsuppgifter.
Alla klubbar har lämnat in uppgifter men inte alla i tid. En viss skillnad i
siffror finns då en grupp ABC-dansare graduerats och ”delats upp” mellan
olika klubbar utan att finnas med på deras kurser.
Christina Holopainen - visar och pratar om flyern för höstens seminarium
på Djurönäset under motto: Syns vi inte så finns vi inte.
Lars Jonsson – klubbhandboken delas ut till alla klubbar i förbundsdisken.
G) Utmärkelser se enligt särskild lista på hemsida
Jessica Dhyr och Ann-Margret Bratt avtackas.
§ 21 Mötets
avslutande

Ordförande Sven- Bertil Broby förklarar 2008 års stämma för avslutat.

Vid protokollet

Marianne Hjelm
Mötessekreterare

Therése Milestad
Mötessekreterare

Justeras

Sven-Bertil Broby
Mötesordförande

Henrik Kjellgren
Protokolljusterare

Roland Wester
protokolljusterare

