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Svenska Squaredansförbundet 
 

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma 
i Ronneby den 4 juni 2006. 

  
 Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 
 

§1 Mötets 
öppnande 

 Förbundsordförande Jessica Dhyr hälsar alla välkomna och förklarar  
2006 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: Tony Källander & Maths Kjellgren 
   Protokolljusterare: Tony Källander & Maths Kjellgren 
   Fullmaktskommitté: Tony Källander & Maths Kjellgren 
     

 Ombuden, 113 st från 80 klubbar, 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)  Lars Erik Morell, Ericsson SD – programläggning convention 2006 

  B) Therése Milestad, SAASDC – inregistrering 
  C) Alf Glesing, Vita Bergen SD – uppvisning 
  D) Arne Moberg, Emigrant SD - avgift convention 
  E) Inger Johansson, SAASDC – squaredansbroschyr 
  F) Jessica Dhyr, SAASDC – utmärkelser. 
   
§ 7 Verksamhets- 
berättelse 2005 

 Verksamhetsberättelsen visas på OH medan Jessica Dhyr redogör för densamma. 
Nils Runberg, Bålsta, ej delegat, påpekar att VD finns med även i år. Helén 
Illerström lovar att VD skall vara borta till nästa års berättelse. 
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna 

   
§ 8 Bokslut 2005  Revisor Helén Illerström redogör för resultat- och balansräkning som också visas 

på OH. En fotnot har fallit bort och de övriga har därför hamnat fel. 
Sören Berggren, Tyresö, undrar om det är olika principer för redovisningen av 
callerkostnad/intäkt år 2005 eftersom den det året är markant lägre. Svar Nej. 
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  Resultat-och balansräkning fastställs. 
 

§ 9 
Revisionsberättelse 
2005 

 Revisor Helén Illerström läser upp revisionsberättelsen 2005. 
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 2005 års 
räkenskaper och övrig förvaltning.      

   
§ 11 Motioner & 
propositioner 

 Proposition 1, revisorsuppleanter, första tagningen, 
Ändring av stadgar från två till att minst en revisorssuppleant väljes.  
Stämman beslutar enhälligt 
att   anta propositionen 
 
Proposition 2, försäkring 
Försäkringen är uppsagd av Folksam. Ny försäkring kostar betydligt mer. 
Nils Runberg, ej delegat, undrar om Förbundet förhandlat med Folksam. 
Jessica Dhyr: Ja, absolut! 
Diskussion om vi behöver försäkring eftersom de flesta nog har egna 
olycksfallsförsäkringar. Sören Berggren, Tyresö SD, fel att Folksam 
nämns i propositionen. Henrik Kjellgren, Southern SD, har vi betalt den 
högre avgiften och ändå fått en vinst på 25 000 kronor? Betalt sedan i 
höstas. 
Stämman beslutar enhälligt  
att   nytt försäkringsavtal skall tecknas. 
Stämman beslutar med övervägande majoritet  
att    styrelsen undersöker och beslutar vilket försäkringsbolag som ger 
bäst villkor. 
 

  Motion 1 Roger Carlsson, Cathrineholm SD -  
Nya graduanter samt förstagångsdansare på convention bör hälsas 
välkomna med en ceremoni (De fyra ljusen).  
Styrelsen föreslår avslag pga. det besvär detta skulle innebära för 
arrangören men tycker grundtanken är bra. 
Stämman beslutar med övervägande majoritet att avslå motionen 
 

  Motion 2 Bengt Nilsson, Surte Swingers - 
Förslag om gemensamt system för hemsideadresser samt mailadresser 
Styrelsen föreslår avslag 
Lars Erik Morell, Ericsson SD, alla klubbar vill inte ingå i ett gemensamt 
system. 
Stämman beslutar enhälligt  
att avslå motionen om hemside- samt mailadress. 
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§ 12 Verksamhetsplan 
2007 

 Jessica Dhyr  hänvisar till OH-bilder och utskick angående styrelsens förslag till 
verksamhetsplan för 2007. Avtal med STIM, SAMI och försäkring är tecknade så 
för några år framåt är det lugnt inom dessa områden. 
Verksamhetsplanen för 2007 läggs till handlingarna. 
 

§ 13 Budget 2007  Budgetförslaget bygger på utskickad verksamhetsplan och oförändrad avgift om 
45 kr/dansare, 20 kr/ungdom samt 600 kr för miniklubb. 
Lars Wahlund, Bålsta, ingen besparing syns genom elektronisk användning. 
Roger Carlsson, Vita Bergen SD, Vad är övriga externa kostnader? 
Styrelsekostnader i form av möten, telefon, porto, kopiering m.m. 
Poul Jensen, Norra Wadsbo Sd, alla handlingar har inte varit ute. Jessica Dhyr 
instämmer att det varit lite rörigt i år. 

  Budget för år 2007 läggs till handlingarna. 
   
§ 14 Årsavgifter 
år 2007 

 Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för år 2007. 

 Stämman beslutar enhälligt  
 Att anta styrelsens förslag om avgifter, dvs. 45 kr/dansare, 20 kr/ungdom 

samt 600 kr för miniklubb. 
    
§ 15 Arvoden  Inga arvoden eller traktamenten föreslås utgå för styrelseledamöter och övriga 

funktionärer år 2007 
Kostnadstäckningar utgår men inga övriga ersättningar. 

   
  Stämman beslutar enhälligt 
  Att gå på styrelsens förslag och inte betala ut några arvoden utan endast 

ersätta havda kostnader. 
   
§ 16 Styrelsens 
storlek 

 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: 
   Jessica Dhyr Skellefteå (omval) 
   
  B. Ordinarie ledamöter för två år: 
   Therese Milestad 

Ann-Margret Bratt 
Lars Jonsson 
Christina Holopainen 

Huddinge (omval) 
Sollentuna (omval) 
Grums (nyval) 
Sundsvall (nyval) 
 

  C. Fyllnadsval för ett år  
   Ing-Marie Lindh Västerås (nyval) 

 
  Kvarstående ledamöter ytterligare ett år: 
   Björn Mattsson Ronneby  
   Lars Olofsson Malmö  
   Marianne Hjelm 

 
 
 
 
 
 

Angered  
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 Till revisorer beslutar stämman enhälligt att välja 
 A. Två ordinarie för ett år: 

§ 18 Val av revisorer 

  Helén Illerström Stockholm (omval) 
   Ann-Sofie Svensson Solna (omval) 
    

 
 

  B. Suppleanter till dessa för ett år: 
   Carina Jannesson Lund (omval) 
   Nils Runberg Bålsta (omval) 
     
§ 19 Val av  Stämman beslutar enhälligt 
valberedning  att till valberedningskommitté välja tre personer: 
   Inger Johansson Älvsjö (nyval) sammankallande 
   Bo Kronborg Haparanda (omval) 
   Anders Sjöberg Gävle (omval) 
   
§ 20 Övriga frågor A) Lars Erik Morell, Ericsson SD, påpekar att två av världens främsta callers får 

vänta 1 – 1½ timme trots lediga lokaler. Instruktioner från Förbundet till arrangör 
föreslås. Dennis Sköldborg, Dansföreningen Hörnet, vill ha dansschemat ute före 
convention, mycket kritik har nått honom från utlandet. Man vet inte vad man 
anmäler sig till. 
Harry Lindegren, Ronneby SD, förklarar arrangörens tankar – alla måste få vila, 
alla callers skall få en chans, lågnivån och den gemensamma dansen måste 
uppmärksammas – de som skall ta över efter oss. Dansschemat är omgjort med 
mer A1/A2. 
Margit Johansson, Pingvinerna, förstår att det är jobbigt med egen erfarenhet att 
ordna danser men blir ”grinig, för jag vill dansa mer!” Förbundet bör skriva 
villkor för dansschema. Stefan Arkstrand, Lerum SD, vill att lågnivåerna 
prioriteras på convention. Tommy Hansson, Western Airport SD, påminner om 
samma diskussion för ett antal år sedan. Alla måste få sin bit annars kommer de 
inte och convention kommer inte att vara en samlande dans för alla. 
Lars Bernhed undrar om man inte någon gång är nybörjare på alla nivåer och vill 
ha stöd av erfarna dansare. Ingvor van Ginhoven, Näsbyparks SdK, undrar om det 
finns statistik på antalet dansare på olika nivåer. Hänvisning till § 20B. 
50 kr/dag i p-avgift! Harry Lindegren talar om att det finns gratis parkering. 
Sven-Bertil Broby påpekar att om kommande arrangörer skyltar upp ordentligt 
parkerar nog folk på rätt plats.  
Poul Jensen, Norra Wadsbo Sd, samlar man inte ihop kommande arrangörer för 
att ta vara på erfarenheter? Ingrid Löf, Örebro Sd, finns inga sammanställningar 
från föregående conventions? Hans Berggren, Ekenalliansen, har vår 
sammanställning från convention i Tumba delats ut? Jessica Dhyr svarar Ja på 
dessa tre frågor. 
 
Jessica Dhyr, SAASC, vi tar till oss kritiken! 
 

 B) Therése Milestad, SAASDC, presenterar statistik gjord på höstens 
registreringsuppgifter. Siffrorna läggs ut  hemsidan. 
 

 C)  Alf Glesing, Vita Bergens SD, uppvisning i samband med convention är ett bra 
tillfälle att visa upp squaredans, särskilt på mindre orter. 
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 D) Arne Moberg, Emigrant SD, tar upp frågan om endagarsavgifter, viktigare nu när 
Annandag Pingst inte är helgdag längre. Stämmobeslut finns om en avgift för 
hela helgen. Endagars provades förra året i Göteborg. 208 av c:a 1600 entréer var 
endagars. 
 

 E) Inger Johansson, SAASDC, visar förslag på squaredansbroschyr, ett trevikt A4-
blad. Diskussion om reklamfinansiering, hur lokal info kan tryckas, om 
broschyren skall finnas på hemsidan för klubbarna att hämta, inlämnas för 
proffsigt utförande som håller ett antal år. 
 

 F) Ej anmäld fråga under § 6 eftersom delegaten inte nåtts av var stämman hålls. 
Ordförande tillåter frågan. Önskemål om tidigareläggande av Square-Info nr 2 
och senareläggning av nr 3 för att dessa skall kunna delas ut under klubbens 
termin. 
 

Utmärkelser G) Jessica Dhyr, SAASDC, utmärkelser i form standar och pin utdelas enligt särskild 
bilaga. 

  Avgående styrelseledamöter Roland Wester, Inger Johansson och Hélène 
Almfelt-Hansell avtackas. 

  Alla som tjänstgjort på podiet avtackas med blomma. 
 

§ 21 Mötets 
avslutande 

 Sven-Bertil Broby och Jessica Dhyr förklarar gemensamt 2006 års stämma 
avslutad. 

 
 
 
 

  
 

Vid protokollet   
 
 
 
Marianne Hjelm Mia Mutembei 
Mötessekreterare mötessekreterare 
 
 
 
Justeras   
 
 
 

  

Sven-Bertil Broby Tony Källander Maths Kjellgren 
Mötesordförande protokolljusterare protokolljusterare 
 
 


