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Svenska Squaredansförbundet
Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma
i Östersund den 13 juni 2009.
Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade.
§ 1 Mötets
öppnande

Ledamot Henrik Kjellgren hälsar alla välkomna och förklarar
2009 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:

§ 4 Röstlängd &
fullmakter

Nils Runberg
Alf Glesing
Therése Milestad & Mia Mutembei
Henric Cronholm & Monica Kjellgren
Henric Cronholm & Monica Kjellgren
Utgår – se § 4

Ombuden, 111st från 73st klubbar, var avprickade vid stämmolokalen.

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) Förbundets utbildningar samt budget för detta, Uno Hansson, Energy Squares
B) Information från SAASDC, Henrik Kjellgren

§ 7 Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelsen visas på skärm. Henrik Kjellgren föredrar

verksamhetsplanen: 5845 medlemmar, vilket är en minskning med 387.
Antalet klubbar har minskat med 1. SAASDC har haft 5 protokollförda
styrelsemöten. Förra årets convention arrangerades av LYR och hölls i
Motala. På denna stämma fattades bl a beslut om ändrade rutiner för
distribution av Square Info. Seminariet i samarbete med SACT på Djurönäset
hade 58 deltagare.
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

2(5)

§ 8 Bokslut 2008

Resultat- och balansräkning visas på skärm och redovisas i korta drag.
Fråga från Stefan Arkstrand, Western Airport Square Dancers, vad som ingår i
posten Övriga kostnader. Kassören Åsa Bratt redogör för vad som ingår, exempelvis
porto, postbox samt förbrukningsartiklar, mm.
Resultat- och balansräkning fastställs.

§9
Revisionsberättelse
2008

Revisorssuppleant Carina Jannesson föredrar revisorernas berättelse för 2008.
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 2008 års
räkenskaper och övrig förvaltning.

§ 11 Motioner &
propositioner

Motion nr 1 Att ungdomsåldern sänks till 18 år
Gunnar Larsson, Vinga Yellow Rockers föredrar motionen. Henrik Kjellgren
föredrar SAASDCs styrelses svar.
Sven-Erik Wingmyr, Tyresö Square Dancers – Stödjer motionen.
Ingrid Löf, Örebro Squaredancers – Stödjer ett avslag av motionen.
Håkan Adolfsson, Bålsta Square Dancers – Stödjer motionen.

Beslut

Stämman beslutar
Att motionen avslås.
Beslut genom votering, avslag med 99 röster.
Motion nr 2 Att Square-Info distribueras till klubbarna
Gunnar Larsson, Vinga Yellow Rockers föredrar motionen. Henrik Kjellgren
föredrar SAASDCs styrelses svar.
Britt-Marie Palm, Ericsson Square Dancers – Kommentar, alla har ej tillgång till
Internet samt dator, slår hårt mot dem om de ej får Square-Info i pappersform.
Carita Karlsson, Riverbend´s Square Dancers – Är tacksam över att en
prenumeration endast kostar 20 kr per år, stöder ett avslag av motionen.
Camilla Cronholm, Match Town Dancers – Har fråga om hur klubben kan få tillgång
till flera exemplar av Square-Info. Ing-Marie Lindh samt Björn Mattsson från
SAASDC replikerar.
Stämman beslutar
Att motionen avslås.

Beslut

Beslut

Motion nr 3 Att införa studeranderabatt
Gunnar Larsson, Vinga Yellow Rockers föredrar motionen. Henrik Kjellgren
föredrar SAASDCs styrelses svar.
Inga kommentarer eller tillägg.
Stämman beslutar
Att motionen avslås
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Motion nr 4 Utdelning av utmärkelser
Gunnar Larsson, Vinga Yellow Rockers föredrar motionen. Henrik Kjellgren
föredrar SAASDCs styrelses svar.
Carita Karlsson, Riverbend´s Square Dancers – Vill poängtera att alla mottagare av
utmärkelser kanske inte uppskattar det rampljus som utdelning i danshallen kan
medföra. Dock kanske det är lättare att endast stå inför stämmodeltagarna.
Beslut

Stämman beslutar
Att bifalla motionen.
Motionen träder omedelbart i kraft och utmärkelserna år 2009 delas ut under
presentationen i danshallarna.

§ 12 Verksamhetsplan
2010

Verksamhetsplanen visas på skärm och redovisas i korta drag av Henrik Kjellgren.
Verksamhetsplanen för 2010 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 13 Budgetförslag
2010

Budgetförslaget bygger på utskickad verksamhetsplan och oförändrade avgifter.
Budget för år 2010 läggs till handlingarna.

§ 14 Årsavgifter
År 2010

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för år 2010.
Stämman beslutar enhälligt
anta styrelsens förslag om avgifter, dvs. 45 kr/vuxen, 20 kr/ungdom samt
Att
600 kr för miniklubb.

§ 15 Arvoden

Inga arvoden eller traktamenten föreslås utgå för styrelseledamöter och övriga
funktionärer år 2010
Kostnadstäckningar utgår men inga övriga ersättningar.
Stämman beslutar enhälligt
godkänna styrelsens förslag och inte betala ut några arvoden utan endast
Att
ersätta havda kostnader.

§ 16 Styrelsens storlek

Styrelsen kan enligt stadgarna bestå av 6 - 10 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

Grums (Omval)

B. Ordinarie ledamöter för två år:

Marianne Hjelm
Björn Mattsson
Ing-Marie Lindh
Camilla Cronholm

Henrik Kjellgren
Kvarstående ledamöter ytterligare ett år:
Therése Milestad
Åsa Bratt

Christina Holopainen

§ 18 Val av revisorer

Göteborg (Omval)
Ronneby (Omval)
Västerås (Omval)
Jönköping (Nyval)
Lomma (Fyllnadsval på 1 år)
Huddinge
Sollentuna

Sundsvall

Till revisorer beslutar stämman enhälligt att välja
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§ 19 Val av
valberedning

§ 20 Övriga frågor

A. Två ordinarie för ett år:
Lena Duell
Ann-Sofie Svensson

Göteborg (Omval)
Solna (Omval)

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

Helsingborg (Omval)
Bålsta (Omval)

Stämman beslutar enhälligt
till valberedningskommitté välja tre personer:
att
Jessica Dhyr
Skellefteå (Omval) Sammankallande
Jack Borgström
Grödinge (Omval)
Lars Olofsson
Malmö (Nyval)
A) Förbundets utbildningar samt budget för detta.
Uno Hansson, Energy Squares har lämnat in en skrivelse till SAASDC ang
utbildningsbudget för SAASDCs utbildningar och efterfrågar varför dessa ej finns
specificerade i budgeten för kommande år. Konkreta frågor är: Utbildningsbudget,
utbildningsplan samt kostnader för resor för kursledare.
Björn Mattsson, SAASDC replikerar med att SAASDC kommer att diskutera
skrivelsen på sitt styrelsemöte på söndagen och meddelar även att kurserna skall
vara självfinansierade och därför ej ingår i budgeten.
B) Information från SAASDC
Therése Milestad redovisar statistiken för år 2008.
Samtliga 143 klubbar har lämnat in uppgifter, de flesta har hållit sig inom tidsramen.
Det är ett större antal klubbar som har startat nybörjarkurser. Av 5845 medlemmar
går 4924 på kurs. Det är en ökning gentemot förra året med 259. Det finns 663
Basic-dansare, 232 graduerades i år. Det är en minskning med 163 jämfört med förra
året.
Mötet diskuterar möjligheten att ta reda på vad de 921 medlemmar vi har som ej går
på kurs, gör. Therése informerar också om den nya registreringsperioden: 1/10 –
1/11 2009, under den tiden ska klubbarna själva skriva in sina uppgifter på nätet,
enligt instruktion i Square Info samt utskickat mail till kontaktperson och
ordförande. Det finns också möjlighet att ringa och ställa frågor.
Mötet diskuterar också vad, det något märkliga resultatet med fler startade
nybörjarkurser och färre antal graduerade, kan innebära.

Utmärkelser

Enligt stämmobeslut § 12 (motion nr 4) delas dessa ut under presentationen under
eftermiddagen.

§ 21 Mötets
avslutande

Ordförande Nils Runberg förklarar 2009 års förbundsstämma för avslutad.

Vid protokollet

Thérese Milestad
Mötessekreterare

Mia Mutembei
Mötessekreterare
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Justerat:

Nils Runberg
Mötesordförande

Henric Cronholm
Protokolljusterare

Monica Kjellgren
Protokolljusterare

