Svenska Squaredansförbundet
Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma
i Karlstad den 19 juni 2010.
Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade.
§ 1 Mötets
öppnande

Vice Ordföranden Henrik Kjellgren hälsar alla välkomna och förklarar
2010 års förbundsstämma öppnad.

§ 2 Mötets
utlysande

Kallelsen utskickad 100416. Mötet förklaras behörigt utlyst.

§ 3 Stämmofunktionärer

Stämman beslutar
att välja följande stämmofunktionärer:
Mötesordförande:
Vice ordförande:
Mötessekreterare:
Rösträknare:
Protokolljusterare:
Fullmaktskommitté:

Tommy Hansson
Nils Runberg
Marianne Hjelm & Mia Mutembei
Sören Berggren & Monica Kjellgren
Sören Berggren & Monica Kjellgren
Utgår – se § 4

§ 4 Röstlängd &
fullmakter

Ombuden, 115 st från 81 st 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) Statistik från inregistreringen, Camilla Cronholm, SAASDC
B) Information från seminariet, Henrik Kjellgren, SAASDC
C) Fast helg för convention, Alf Glesing, Vita Bergen

§ 7 Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelsen visas på storbildsskärm. Henrik Kjellgren
föredrar verksamhetsplanen: 5483 medlemmar (150 ungdomar), vilket
är en minskning med 362. Antalet klubbar har minskat med 7.
Henrik pekar särskilt på Convention -09, debattforum, distribution av
Square-Info, samarbetet med SACT samt seminariet.
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 8 Bokslut 2009

Resultat- och balansräkning visas på skärm och redovisas i korta drag
av Åsa Bratt. Inga frågor ställs.
Resultat- och balansräkning fastställs.

§9
Revisionsberättelse
2009

Revisorssuppleant Nils Runberg föredrar revisorernas berättelse för
2009.
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och funktionärer beviljas
ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
Fråga från mötet varför det står ekonomiska föreningar i berättelsen
samt att funktionärer nämns under ansvarsfrihet då dessa inte berörs av
detta.

§ 10 Ansvarsfrihet

Stämman beslutar enhälligt med ovanstående kommentarer
att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2009 års räkenskaper och
övrig förvaltning.

§ 12
Verksamhetsplan
2011

Verksamhetsplanen visas på skärm och redovisas i korta drag av Henrik
Kjellgren. Jack Borgström vill se en 5-årsplan för seminariet.
Verksamhetsplanen för 2011 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 13 Budgetförslag
2011

Budgetförslaget bygger på utskickad verksamhetsplan och oförändrade
avgifter.
Budget för år 2011 läggs till handlingarna.

§ 14 Årsavgifter
År 2011

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för år 2011.
Stämman beslutar enhälligt
anta styrelsens förslag om avgifter, dvs. 45 kr/vuxen, 20
Att
kr/ungdom samt 600 kr för minimiklubb.

§ 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
Att
utan endast 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:
Therése Milestad (Nyval)
B. Ordinarie ledamöter för två år:
Christina Holopainen Sundsvall (omval)
Åsa Bratt
Sollentuna (omval)
Henrik Kjellgren
Lomma (omval)
Jan-Olov Gizelius
Nacka (nyval)
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Kvarstående ledamöter ytterligare ett år:
Marianne Hjelm
Göteborg
Björn Mattsson
Ronneby
Ing-Marie Lindh
Västerås
Camilla Cronholm
Jönköping
§ 18 Val av
revisorer

Till revisorer beslutar stämman enhälligt att välja
A. Två ordinarie för ett år:
Lena Duell
Göteborg (Omval)
Ann-Sofie Svensson Solna (Omval)
B. Suppleanter till dessa för ett år:
Carina Jannesson
Helsingborg (Omval)
Nils Runberg
Bålsta (Omval)
Ingrid Löf
Örebro (Nyval)

§ 19 Val av
valberedning

Stämman beslutar enhälligt
till valberedningskommitté välja tre personer:
att
Lars Olofsson
Malmö (Omval) Sammankallande
Anders Sjöberg
Gävle (Nyval)
Ingrid Löf
Örebro (Nyval)
Denna paragraf anses direkt justerad av mötet så valberedningen kan
börja arbeta.

§ 20 Övriga frågor

A) Camilla Cronholm redovisar 2009 års klubbregistrering Resultatet läggs
ut på hemsidan. Tyvärr har vi ytterligare minskat i medlemsantal.
Kommentarer från delegater - vad låg bakom toppen 2006? Något vi
kan dra nytta av? – ta med era nya dansare men se också till att dansa
med dem - se till att Basic är lägsta nivå på era sommardanser även om
ni inte har egna dansare på den nivån, solidaritet mot andra. – hur ser
det ut på hemmaplan i de olika klubbarna?
B) Henrik Kjellgren slår ett slag för seminariet 2010 i Jönköping och
påpekar än en gång att det inte bara är styrelsemedlemmar som är
välkomna.
C) Alf Glesing vill ha ett beslut att Convention alltid anordnas Kristi
Himmelsfärdshelgen. Lättare med planering.

§ 21 Mötets
avslutande

Vice Ordförande Henrik Kjellgren förklarar 2010 års förbundsstämma
för avslutad.

Vid protokollet

Marianne Hjelm
Mötessekreterare

Mia Mutembei
Mötessekreterare

Justerat:

Tommy Hansson
Mötesordförande

Sören Berggren
Protokolljusterare

Monica Kjellgren
Protokolljusterare

