
Svenska Squaredansförbundet 
 

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma 
i Karlstad den 30 maj 2004. 

  
 Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 
 

§1 Mötets 
öppnande 

 Förbundsordförande Bo Kronborg hälsar alla välkomna och förklarar  
2004 års förbundsstämma öppnad. 

   
§ 2 Mötets 
utlysande 

 Mötet förklaras behörigt utlyst. 

 
§3 Stämmo- 
funktionärer 

 Stämman beslutar  
att    välja följande stämmofunktionärer: 

   Mötesordförande: Sven-Bertil Broby 
   Vice ordförande: Lars Bernhed 
   Mötessekreterare: Marianne Hjelm & Mia Mutembei 
   Rösträknare: Anders Sjöberg & Ewa Stenberg 
   Protokolljusterare: Anders Sjöberg & Ewa Stenberg 
   Fullmaktskommitté: Anders Sjöberg & Ewa Stenberg 
     

 Ombuden, 133 st, 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) Jack Borgström, SACT - utbildningar 

  B) Gunnar Falk, Mountain Team SD - status på dansnivåerna 
  C) Sten Götharsson, Hising Island - conventiongruppens resultat efterlyses 
  D) Jessica Dhyr – conventiongruppens rapport  
  E) Inger Karlsson, Västerås SD- SAMI 
  F) Björn Sjölund, Coordin8s - SACT och SAASDC 
  G) Bo Kronborg  - Utmärkelser   
   
§ 7 Verksamhets- 
berättelse 2003 

 Bo Kronborg  hänvisar till Verksamhetsberättelsen, utskickad med 
stämmohandlingarna samt i Square-Info nr 2/2004, och denna läggs till 
handlingarna. 
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§ 8 Bokslut 2003  Revisor Helen Illerström förklarar anledning till det förändrade 
redovisningssättet och hur bokslutet skall tydas.  
Svar på frågor från delegater: Förbundets VD finns ej, beror på en miss 
med programmet – de sex anställda är callers under convention 

   
§ 9 Revisions-
berättelse 2003 

 Revisor Helen Illerström läser upp revisionsberättelsen 2003. 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
det gångna räkenskapsåret. Inga frågor föreligger så revisionsberättelsen 
läggs till handlingarna. 

   
§ 10 Ansvarsfrihet  Stämman beslutar enhälligt 

att     bevilja styrelse och övriga funktionärer full ansvarsfrihet 
         för 2003 års räkenskaper och övrig förvaltning.      

    
 Inga motioner eller propositioner har inkommit. § 11 Motioner & 

propositioner   
   
§ 12 Verksamhets-
plan 2005 

 Bo Kronborg hänvisar till utskickat material angående styrelsens förslag 
till verksamhetsplan och budget för år 2005. 
 

  Jack Borgström, Grödinge, saknar kostnad för seminarium 2005. Jack 
håller ett ”brandtal” och yrkar att seminarium anordnas varje år 
gemensamt av SACT och Squaredansförbundet fram till 2006 (totalt 5 år) 
och därefter görs en utvärdering. Seminariet är en process, en möjlighet 
och en mötesplats, en manifestation. Jacks ord möts med applåder. 
 

  Många delegater stödjer Jack: 
Sören Berggren, Tyresö – stöttar Jack, 
Roger Tjörnhed, Vinga YR – frågade redan för 5-6 år sedan varför inte 
gemensamma seminarier ordnades, 
Alf Glesing, Vita Bergen – deltagarna åker inte för den ekonomiska 
ersättningens skull, 
Hans Berggren, Ekenalliansen, ej delegat – stöttar Jack 
Fråga ställs också om vad seminarium under convention i Göteborg 
innebär? Svar från Marianne Hjelm - planer finns på en ”förkortad 
änglakurs”, med material från de som tidigare ordnats av Svante Jordeskog 
och Marianne Hjelm. 
 

  Bo Kronborg instämmer i ett stimulerande seminariums betydelse, 
samarbetet mellan organisationerna fungerar, inga meningsskiljaktigheter 
finns där. Förtydligar att Förbundet lägger fram en plan med seminarium 
vartannat år bl a av ekonomiska orsaker (resebidrag till klubbarna och 
andra kostnader) och för att ge tid till åtgärder och utvärdering, stämman är 
till för sådana här diskussioner och att verksamhetsplan och budget är just 
en plan lagd av styrelsen men den ändras enligt stämmobeslut. 
 

  Nils Runberg, Bålsta - vad beräknas Förbundets kostnader till för ett 
seminarium?  
2002 - 14 000kr, 2003 - 23 000 kr, 2004 ? 2005? Kostnaderna beror till 
stor del på hur många ”långväga” deltagare som anmäler sig, därför är det 
mycket svårt att i förväg beräkna dessa. 
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  Sören Berggren, Tyresö - kalkylen visar på ett överskott så vi har råd.  
Åke Rönndahl, The Dancing Ones - tidigare deltog dansarna i årsmötet. 
Seminarier fyller numera glappet mellan callerorganisation, Förbundet och 
dansarna. 
Inger Johansson, Ericsson SD - dansare har ett behov av att göra sin röst 
hörd, det måste finnas en möjlighet att träffas. 

   
Beslut  Stämman röstar med stor majoritet för Jack Borgströms förslag att 

seminarium ordnas varje år i sammanlagt 5 år och därefter utvärdering. 
   
§ 13 Budget 2005  Budgetförslaget bygger på ovanstående verksamhetsplan och en avgift om  

45 kr/dansare, 20 kr/ungdom samt oförändrat 600 kr för miniklubb. 
  Verksamhetsplan och budget för år 2005 läggs till handlingarna efter 

ovanstående ändring. 
   
§ 14 Årsavgifter 
år 2005 

 Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för år 2005. 

 Stämman beslutar   
 att anta styrelsens förslag om avgifter,  

dvs. 45 kr/dansare, 20 kr/ungdom samt oförändrat 600 kr för 
miniklubb. 

    
§ 15 Arvoden  Inga arvoden eller traktamenten föreslås utgå för styrelseledamöter och 

övriga funktionärer år 2005 
Kostnadstäckningar utgår men inga övriga ersättningar. 

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

endast ersätta havda kostnader. 
   
§ 16 Styrelsens 
storlek 

 Styrelsen kan enligt de nya 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: 
   Jessica Dhyr Skellefteå (nyval) 
    
  B. Ordinarie ledamöter för två år: 
   Ann-Margret Bratt Sollentuna  (omval) 
   Lina Thu-Lundblad Örebro (omval) 
   Roland Wester Malmö (nyval) 
   Hélène Armfelt-Hansell Östersund (nyval) 

 
  C. Fyllnadsval för ett år  
   Inger Johansson Älvsjö (nyval) 
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  Kvarstående ledamöter ytterligare ett år: 
   Marianne Hjelm  Göteborg  
   Lars Olofsson Malmö 
   Björn Mattsson  Ronneby  

 
 Till revisorer beslutar stämman enhälligt att välja 

 
 A. Två ordinarie för ett år: 

§ 18 Val av 
revisorer 

  Hans Nilsson Halmstad (omval) 
   Helen Illerström Stockholm (omval) 
     
  B. Suppleanter till dessa för ett år: 
   Carina Jannesson Lund (nyval) 
   Irene Bergström Östersund (omval) 
     
§ 19  Stämman beslutar 
  att till valberedningskommitté välja tre personer: 
   Henrik Kjellgren Malmö (omval) 

sammankallande 
   Bo Kronborg Haparanda (nyval) 
   Anders Sjöberg Gävle (nyval) 
   
§ 20 Övriga frågor A) Jack Borgström, SACT, redogör för de utbildningar som SACT och 

Förbundet anordnar: 
SLUG - SquaredansLedarUtbildning Grund - en introduktion för callers, 
föreningsfunktionärer och alla andra intresserade 
Styrelseutbildning/Förbundet - fördjupad utbildning i mötesteknik, 
föreningsjuridik mm 
SACTs Caller School - utbildning för callers och instruktörer 
 

  Årets enkätresultat redovisas också av Jack. Intresserade kan hämta alla 
fakta på Hemsidan. 
Kommentar från Inger Karlsson, Västerås, att om klubbar turas om med 
nybörjarkurser blir enkäten missvisande. 
 

 B) Gunnar Falk, Mountain Team SD, undrar hur långt de nya programlistorna 
har kommit?  
L-E Morell svarar att i dagsläget är alla planer på större förändringar 
nedlagda. 
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 C) 
D) 

Conventiongruppen - Jessica Dhyr berättar om gruppens arbete. Gruppen 
har haft en blandad sammansättning vad gäller nivåer, ålder osv. och en 
enkät genomfördes dessutom under convention 2003. 
 
Det går inte att göra alla nöjda men de flesta vill dock att convention skall 
arrangeras varje år och dessutom flytta runt i landet. I stället för 
Pingstafton till annandagen kan många tänka sig fredag kväll till söndag. 
Man vill gärna ha flest svenska callers samt någon utländsk, majoriteten 
vill ha gemensam dans men nu börjar diskussionen hetta till liksom när det 
gäller vilka nivåer, som skall finnas - allt från högst A2 till C3B. I 
dagsläget ligger gränsen vid C1, flest dansare finns på P, A1 och A2. 
Varför kommer inte våra nybörjare? Har vi glömt att ta med dem? Inte 
informerat om vad convention är? 
 
Kringarrangemang har också varit uppe, vill vi ha Line Dance, Rounddans, 
pröva på, sight seeing, work shops, tivoli? 
 
Jessica berättar också att nya anvisningar för arrangörer av convention 
håller på att tas fram, det skall bli lättare att läsa vad som krävs samt färre 
pekpinnar och måsten. 
 
Anders Granström, Jarlabanke, undrar om dansen är för tuff på convention 
och därför skrämmer nya dansare. 
L-E Morell undrar hur nybörjare vet att convention ordnas om ingen talar 
om det för dem.  
En vanlig kommentar ute i klubbarna är: Jag åker till Öland i sommar och 
har inte råd med bägge. 
Mattias Alfredsson, Troll8an, påminner om att förr fick endast graduerade 
dansare åka till convention. Lever detta kvar? 
S-B Broby: När den första convention anordnades i Sverige var alla 
nybörjare, nu ligger medelnivån högre. 
Hans-Erik Lundkvist, Läckö, undrar om det var svårt att hitta arrangörer 
förr och hur det är nu? Jessica svarar att det är lättare nu. I dagsläget ser 
det ljust ut. 
 

 E) Inger Karlsson, Västerås SD - Vad händer med SAMI? Några klubbar har 
kontaktats av dem. 
 
Bo Kronborg har varit i kontakt med SAMI och det verkar inte som vi 
skall betala avgift dit (SAMI är musikers och artisters intresse-
organisation). Det skall utredas centralt, inga klubbar skall betala eller 
skriva på några avtal utan hänvisa till Förbundet. 
 

 
 

F) Björn Sjölund, Coordin8s – SACT går lätt att uttala men SAASDC! Varför 
inte byta namn till Squaredansförbundet? 
 
SAASDC eller utskrivet Swedish Association of American Square Dance 
Clubs är det officiella namnet som alltid används internationellt, Svenska 
Squaredansförbundet eller enbart Förbundet används inom Sverige. 
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Utmärkelser G) Utmärkelser i form av diplom samt standar och pin utdelas enligt särskild 
bilaga. 
 

  Avgående ordföranden Bo Kronborg avtackas liksom styrelseledamöterna 
Björn Persson och Anders Sjöberg. 
 

  Alla som tjänstgjort på podiet avtackas med blomma. 
 

§ 21 Mötets 
avslutande 

 Sven-Bertil Broby, Jessica Dhyr och Bo Kronborg förklarar gemensamt 
2004 års stämma avslutad. 

   
 
 
 
 
 

Vid protokollet   
 
 
 
 
Marianne Hjelm Mia Mutembei  
mötessekreterare mötessekreterare  
 
 
 
Justeras   
 
 
 

  

Sven Bertil Broby Anders Sjöberg Ewa Stenberg 
mötesordförande protokolljusterare protokolljusterare 
 
 
 
 
 
 
 
 


