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Svenska Squaredansförbundet
Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma
i Göteborg den 4 juni 2011.
Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade.
§ 1 Mötets
öppnande

Ordföranden Therése Milestad hälsar alla välkomna och
förklarar 2011 års förbundsstämma öppnad genom att
inviga den nya klubban vi fick i Karlstad förra året.

§ 2 Mötets
utlysande

Kallelsen skickad 110311. Mötet förklaras behörigt utlyst.

§ 3 Stämmofunktionärer

Stämman beslutar
att välja följande stämmofunktionärer:
Mötesordförande:
Vice ordförande:
Mötessekreterare:

Tommy Hansson
Nils Runberg
Marianne Hjelm &
Mia Mutembei
Rösträknare och
Sigge Olofsson &
Protokolljusterare: Lotta Winkler
Fullmaktskommitté: Utgår – se § 4
§ 4 Röstlängd &
fullmakter

Ca 120 personer varav 93 delegater från 66 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) Info från styrelsen

2(5)

§7
Verksamhetsberättelse 2010

Therése Milestad föredrar Verksamhetsberättelsen som
också visas på skärm. Antal medlemmar och klubbar se §
20
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till
handlingarna.

§ 8 Bokslut
2010

Resultat- och balansräkning visas på skärm och redovisas
i korta drag av Åsa Bratt. Hon påpekar ett tryckfel i de
utsända handlingarna. Felet har rättats till och de siffror
som redovisas i Square-Info är korrekta.
Åsa nämner också styrelsens förslag till vinstdisposition:
att satsa 50 000 SEK på rekrytering.
Ingrid Löf, Örebro, frågar vad det positiva resultatet beror
på. Lägre kostnader för Square-Info och övriga
tryckkostnader har påverkat resultatet positivt blir svaret.
Resultat- och balansräkning fastställs.

§ 9 Revisionsberättelse 2010

Revisorssuppleant Carina Jannesson föredrar revisorernas
berättelse för 2010. Sören Berggren, Tyresö, ger
revisorerna en eloge då de tagit till sig kritiken från förra
årets stämma.
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 10
Ansvarsfrihet

Stämman beslutar enhälligt
att
bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2010 års
räkenskaper och övrig förvaltning.

§ 11 Motioner
och
propositioner

Motion från Stockholms Squaredancers ang bildandet av
en Rekryteringsfond. Förbundsstyrelsen får förtroendet att
ta fram regler och kriterier för klubbarna så de kan äska
pengar.
Lasse Rawet begär ordet och meddelar att SACT på sitt
årsmöte beslutat skänka 10 000 SEK till rekryteringsfonden (applåder).
Stämman beslutar med stor majoritet
att anta motionen
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Proposition angående stadgerevidering.
Styrelsen vill bl a modernisera språket och tydliggöra att
det är klubbarna som är medlemmar och därmed har
motionsrätt till förbundsstämman. Styrelsen vill även ha
med en paragraf om geografisk spridning vad gäller
valberedning och styrelse.
Styrelsen föreslår också ett tillägg till stadgarna: Om
styrelseledamot avgår under mandatperioden utser
styrelsen ny ledamot genom fyllnadsval fram till nästa
förbundsstämma.
Yrkanden från delegater:
Kristina Karlsson, Roden: Ordet Förbundsstämma ska bli
genomgripande genom alla handlingar.
Sören Berggren, Tyresö: Budget läggs efter beslut om
avgifter och arvoden i dagordningen.
När det gäller ansvarsfrihet tas (och andra funktionärer)
bort, tillämpas redan inför nästa förbundsstämma.
Nils Runberg, Bålsta hänvisar till Myndigheternas
skrivregler och vill ha skrivningen SAASDC:s tillbaka.
Efter en lång och livlig diskussion om dessa och andra
paragrafer blir det omröstning.
Stämman beslutar
att anta propositionen med ovanstående yrkanden.
Propositionen tillställs Förbundsstämman för en andra
tagning 2012.
§ 12
Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplanen visas på skärm och redovisas i korta
drag av Therése Milestad. Verksamhetsplanen för 2012
godkänns och läggs till handlingarna efter en justering av
enskilda medlemmar till enskilda klubbmedlemmar.

§ 13
Budgetförslag
2012

Budgetförslaget bygger på utskickad verksamhetsplan och
oförändrade avgifter.
Budget för år 2012 läggs till handlingarna.

§ 14 Årsavgifter
2012

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för år 2012.
Stämman beslutar enhälligt
att
anta styrelsens förslag om avgifter, dvs. 45
kr/vuxen, 20 kr/ungdom samt 600 kr för klubb
som betalar minimiavgift.

§ 15 Arvoden/
traktamenten

Stämman beslutar enhälligt
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att

§ 16 Styrelsens
storlek

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

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

§ 17 Val av
styrelse

Stämman beslutar enhälligt att välja
A. Ordförande för ett år:
Therése Milestad

Huddinge (omval)

B. Ordinarie ledamöter för två år:
Björn Mattsson
Ronneby (omval)
Ing-Marie Lindh
Västerås (omval)
Camilla Cronholm
Jönköping (omval)
Istvan Winkler
Örebro (nyval)
Kvarstående ledamöter ytterligare ett år:
Christina Holopainen
Sundsvall
Åsa Bratt
Sollentuna
Henrik Kjellgren
Lomma
Jan-Olov Gezelius
Nacka
§ 18 Val av
revisorer

Till revisorer beslutar stämman enhälligt att välja

§ 19 Val av
valberedning

Stämman beslutar enhälligt
att
till valberedningskommitté välja tre personer:
Marianne Hjelm
Göteborg (Nyval,
sammankallande)
Anders Sjöberg
Gävle (Omval)
Ingrid Löf
Örebro (Omval)

A. Två ordinarie för ett år:
Ann-Sofie Svensson
Solna (Omval)
Eva Almer
Malmö (Nyval)
B. Suppleant till dessa för ett år:
Carina Jannesson
Helsingborg (Omval)
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§ 20 Övriga
frågor

Therése Milestad börjar med: ”Vi arbetar för och med er,
hör gärna av er så vi vet vad ni tycker.”
Centralt medlemsregister finns med i framtidsplanerna.
2012 är det 30-årsjubileum och detta uppmärksammas
under Convention 2012. Av samma anledning kommer
Square-Info 2/2012 ut som jubileumsnummer.
Henrik Kjellgren presenterar planerna på höstens
seminarium med tema Back to Basic. Plats Quality Airport
Hotel vid Arlanda och datum 111029-30.
Camilla Cronholm rapporterar från registreringen –
134 klubbar har 2240 medlemmar > 65 år,
2790 < 65 samt 158 < 25. Det fanns 517 Basicdansare
vid rapporteringstillfället.
Tendensen är fortfarande sjunkande.

§ 21 Mötets
avslutande

Mötesordförande Tommy Hansson förklarar 2011 års
förbundsstämma avslutad.

Vid protokollet

Marianne Hjelm
Mötessekreterare

Mia Mutembei
Mötessekreterare

Justerat:

Tommy Hansson
Mötesordförande

Lotta Winkler
Protokolljusterare

Sigge Olofsson
Protokolljusterare

