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Svenska Squaredansförbundet 

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma 
i Borås den 2 juni 2018. 

Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 

§ 1 Mötets
öppnande

§ 2 Mötets
utlysande

§ 3 Stämmo
funktionärer

§ 4 Röstlängd &
fullmakter

§ 5
Dagordningens
godkännande

§ 6 Anmälan av
frågor till § 20

§ 7 Verksamhets
berättelse 2017

§ 8 Bokslut 2017

Ordföranden Tommy Hansson hälsar alla välkomna och förklarar 
2018 års förbundsstämma öppnad. 

Kallelsen skickad 180329. Mötet förklaras behörigt utlyst. 

Stämman beslutar 
att välja följande stämmofunktionärer: 

Mötesordförande: 
Vice ordförande: 

Sören Berggren 
Henrik Kjellgren 

M ötesse krete rare: Mia Mutembei & Marianne Hjelm 
Rösträknare och 
Protokolljusterare: 
Fullmaktskommitte: 

Björn Mattsson & Björn Eriksson 
Inga fullmakter 

Ca 147 personer varav 86 delegater från 68 klubbar var 
närvarande. 
Inga fullmakter anmäldes. 
Stämman beslutar 
att röstlängden är vederbörligen behandlad. 

Den föreslagna dagordningen godkännes. 

Som övriga frågor att tas upp för diskussion under paragraf 20 
anmäles: 

A) GDPR
B) Styrelsen informerar

Tommy kommenterar Verksamhetsberättelsen. Den godkännes 
enhälligt. 

Balanserat resultat 
Årets resultat 
Summa till stämmans förfogande 

358 397 
-22 239
336 158
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§ 9 Revisions
berättelse 2017

§ 10
Ansvarsfrihet

§ 11 Motioner
och propositioner

Styrelsen föreslår följande disposition 

Balanserat utgående resultat 
Summa resultatdisposition 
Bokslutet 2017 läggs till handlingarna. 
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336 158 
336 158 

Gunilla Jägdahl föredrar revisorernas berättelse för 2017. Den 
godkänns av mötet. 

Stämman beslutar enhälligt 
att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 
2017, 
att fastställa föreslagen disposition samt 
att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2017 års räkenskaper 
och förvaltning. 

Inga motioner inkomna. 
Proposition 1 Datum för Förbundsstämman 2020 
Stämman beslutar enhälligt 
att 
anta styrelsens proposition om att tillåta en senarelagd stämma. 
Tagning 2 vid Förbundsstämma 180602 

Proposition 2 Dokumentation på Förbundsstämman 
Stämman beslutar enhälligt 
att anta styrelsens proposition om stadgeändring §5:9 
beträffande dokument till förbundsstämman. 
Tagning 2 vid Förbundsstämman 180602. 

Proposition 3 Förbundets säte 
Stämman beslutar enhälligt 
att anta styrelsens proposition om stadgeändring beträffande 
förbundets säte. 
Tagning 2 Förbundsstämman 180602 

Proposition 4 Anslutning till Danssportförbundet (DSF) och 
Riksidrottsförbundet (RF) 
Stämman beslutar enhälligt 
att 
förbundsstämman lämnar ett mandat åt förbundsstyrelsen att 
förhandla fram ett fördelaktigt avtal med Danssportförbundet som 
också innebär anslutning till Riksidrottsförbundet utan kostnader 
för klubbar eller SAASDC 
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§ 12
Verksamhets
plan 2019

§ 13 Årsavgifter
2019

§ 14 Arvoden

§ 15
Budgetförslag
2019

§ 16 Styrelsens
storlek

§ 17 Val av
styrelse
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Verksamhetsplanen har publicerats i Square-info och funnits 
tillgänglig på förbundets hemsida och är väl känd av stämman. 
Bengt Nilsson Squaredansklubben Violen yttrar sig med anledning 
av verksamhetsplanens inledande rader om SAASDC's vision. Han 
yrkar bifall till sitt tillägg "Under §ret skall informationsmaterial om 
squaredans tas fram, särskilt riktat till barn och ungdom. Dessutom 
ska kontakter tas med olika barn- och ungdomsorganisationer, för 
att aktivt marknadsföra v§r dansform. 
Förbundet skall med övergripande insatser stötta enskilda 
föreningar i sitt rekryteringsarbete. M§let är att varje förening skall 
rekrytera minst en ung dansare under verksamhets§ret. "Yrkandet 
utlöser en givande diskussion med många exempel på olika 
rekryteringsarbeten 
Stämman beslutar att 
anta verksamhetsplanen 2019 i oförändrat skick samt skicka med 
synpunkterna från diskussionen till styrelsen. 

Styrelsen föreslår följande avgifter för år 2019. 
Stämman beslutar enhälligt 
Att anta styrelsens förslag, dvs. 65 kr/vuxen, 20 kr/ungdom 

samt 600 kr för klubb som betalar minimiavgift. 
anta styrelsens förslag om höjning av porto för Square
Info till 8 kr 

Stämman beslutar 
Att godkänna styrelsens förslag att inte betala ut några 

arvoden eller traktamenten utan endast ersätta havda 
kostnader. 

Budgetförslaget bygger på utskickad verksamhetsplan och avgifter 
enligt § 13 ovan. 
Budget för år 2019 godkännes. 

Styrelsen kan enligt stadgarna bestå av 6 - 10 ledamöter. 
Valberedningen föreslår ett antal av 7 ledamöter utöver 
ordföranden 

Stämman beslutar enhälligt 
Att välja en styrelse bestående av sju ordinarie ledamöter 

utöver ordföranden. 

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

Tommy Hansson 

B. Ordinarie ledamöter för två år:
Jessica Dhyr 
Annika Myhrberg 
Mia Mutembei 
Nilsowe Lovner 

Omval 

Omval 
Omval 
Omval 
Omval 
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§ 18 Val av
revisorer

§ 19 Val av
valberedning

§ 20 Frågor
anmälda under
punkt 6

§ 21 Mötets
avslutande

Vid protokollet: 

Kvarstående ledamöter ytterligare ett år: 
Ing-Marie Lind 
Iris Åkerberg 
Fia Noren 
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Till revisorer beslutar stämman enhälligt att välja 
A. Två ordinarie för ett år:

Gunilla Jägdahl 
Ann-Sofie Svensson 

B. Suppleant till dessa för ett år:
Anders Sjöberg 

Stämman beslutar enhälligt 

Omval 
Omval 

Omval 

Att till valberedningskommitte välja tre personer: 
Lizzie Johansson Omval, sammankallande 
Emma Nilsö Nyval 
Ingrid Löf Nyval 

A) GDPR är en ny lag beträffande personuppgifter och samtycke
och ex v föreningars hantering av detta. Förbundet avser att under
hösten ta fram en hanteringsmall som hjälp till klubbarna
B) Styrelsen informerar om studier - styrelseutbildning och
bandledarkurs. Ett seminarium gemensamt med SACT planeras till
november 2019. Europaconvention hålls i år i Amsterdam och
kommer 2020 att hållas i Sverige.
14/8 inleds Stockholms Kulturfestival, tema Canada och under
hela dagen finns det tillfälle att ägna sig åt squaredans. Alla
squaredansare uppmanas att ta tillfället i akt och visa upp och på
så sätt marknadsföra vår dansform.

Tommy Hansson förklarar 2018 års förbundsstämma avslutad 

Jitttt/?J;tvu__ �L {� dh,� 
Marianne Hjelm 
Mötessekreterare 

Justerat: 

Sören Berggren 
Mötesordförande 

Mia Mutembei 
Mötessekreterare 

Björn Mattsson 
Justerare 

��� 
Björn Eriksson 
Justerare 
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Tillägg vp 2019 från Violen, stämman 2/6 2018 i Borås 

Under året skall informationsmaterial om squaredans tas fram, särskilt riktat till barn och 
ungdom. Dessutom ska kontakter tas med olika barn- och ungdomsorganisationer, för att 
aktivt marknadsföra vår dansform. 
Förbundet skall med övergripande insatser stötta enskilda föreningar i sitt rekryteringsarbete. 
Målet är att varje förening skall rekrytera minst en ung dansare under verksamhetsåret. 

Tommy svarar .... satsa på Buffalo .... 
Lars instämmer med Violen ... på något sätt in i vp, marknadsföring 
Öbacka sqd hedra Åke Lång .... Vi har graduerat en ungdom i år, vi har gjort uppvisningar hos 
Zita/Sita, Vara med på dansens dag i Härnösand, Varje klubb måste göra någonting själv, för 
just sin klubb, mallar ok 
Bengt: Material kan vara digitalt ... hur många är Buffaloos? Klubbsamarbete .... 
Ingrid Löf, Lindesberg SqD .. kom med genom uppvisning ... och barnvaktserbjudande unga 
med hos oss och bufflarna. V ska rekrytera unga vuxna 
Björn Mattson Ronneby, vi som klubbar måste stötta Buffalo att få in fler ungdomar, ta hjälp 
av Buffalo för uppvisningar 
Uno Hansson Southern squares, Lomma ... squaredans i skolan på gymnastiklektion, lyckat 
men sprack p gr a callerbrist .... 
Tommy .... Finns man inte syns men inte ... förbundet kan inte vara motorn i det 
Sundsvall ... tränar i skolmatsal med angränsande fritidsgård ... öppenhet emellan 
Hasse Berggren Satellite, CD-skivan togs till skolor .... är de kvar? De finns på hemsidan 
Bengt .... Självfallet är det föreningarna som ska rekrytera, jag går på alla i Flen men på 
riksnivå är det förbundet som ska agera 
Tommi R ordningfråga om streck i debatten 
Två talare på listan 
Inger Toreld ... draghjälp på tv Karin Falk och Peter Myhr, på den tiden var samhället 
annorlunda en tv-kanal t ex, hoppas på kulturfestivalen i Stockholm 
Lars Erik ... vara glada för alla nya, marknadsföring är a och o oavsett vem som gör den 
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