
Svenska Squaredansförbundet

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma
den 4 juli 2020.

Årets förbundsstämma sker som webbmöte via Zoom då convention blivit inställt på 
grund av corona-epidemin. Två webbmöte (Zoom) pågår samtidigt ett för delegater och 
funktionärer och ett för åhörare.

Närvarande: ca 110 personer varav 74 delegater anmälda före 29 juni 2020. Övriga 
intresserade närvarar via åhörarmötet.

§ 1 Mötets
öppnande

Ordföranden Jessica Dyhr hälsar alla välkomna. Elinor Metsjö 
förklarar stämmoordningen. Jessica förklarar 2020 års 
förbundsstämma öppnad. 

§ 2 Mötets
utlysande

Kallelsen skickad 2020-05-09. Mötet förklaras behörigen utlyst. 

§ 3 Stämmo-
funktionärer

Stämman beslutar att    
välja följande funktionärer på stämman:

Ordförande: Tommy Hansson
Vice ordförande: Henrik Kjellgren
Sekreterare: Maria Keinänen & Mia Mutembei
Protokolljusterare: Mikael Josephson
Protokolljusterare: Maths Kjellgren 
Fullmaktskommitté: Inga fullmakter

Rösträknare väljs inte eftersom funktionen finns i Zoom. Röstning 
sker i enbart i delegat-mötet

§ 4 Röstlängd & 
fullmakter

74 delegater från 59 klubbar är närvarande.
Inga fullmakter är anmälda.

Stämman beslutar att    
röstlängden är vederbörligen behandlad.

§ 5 
Dagordningens
godkännande

Den föreslagna dagordningen godkänns.

§ 6 Anmälan av 
frågor till § 20

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

A) Information från förbundsstyrelsen
B) Convention 2021
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§ 7 
Verksamhets-
berättelse 2019

Jessica Dhyr föredrar Verksamhetsberättelsen som också visas på 
delad skärm. 

Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 8 Bokslut 2019 Kassör Annika Myhrberg föredrar ekonomiska redovisningen. 

Balans- och resultaträkningen godkänns och läggs till 
handlingarna.

§ 9 
Revisionsberättel
se 2019

Ann-Sofie Svensson föredrar revisorernas berättelse för 2019. 

Revisionsberättelsen godkänns av stämman.

§ 10 
Ansvarsfrihet

Stämman beslutar enhälligt 
att    fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret
2019, 
att    fastställa föreslagen disposition samt
att    bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2019 års 
räkenskaper och förvaltning.

§ 11 Motioner 
och propositioner

Inga motioner har inkommit. Styrelsen har inte skrivit några 
propositioner.

§ 12 
Verksamhetsplan
2021

Jessica Dhyr presenterar Verksamhetsplanen.

Stämman beslutar att uppdra den nya styrelsen att :

● Bevaka och medverka i initiativ som kommer på grund av 
pandemin.

● Verka för fortsatt virtuell squaredans-träning.
● Föra frågan om medlemskap i Riksidrottsförbundet vidare

Verksamhetsplanen för 2021 godkänns av stämman.

§ 13 Årsavgifter 
2021

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för år 2021, dvs. 65 
kr/vuxen, 20 kr/ungdom samt 600 kr för klubb som betalar 
minimiavgift.

Stämman beslutar enhälligt enligt styrelsens förslag
 

§ 14 Arvoden Stämman beslutar att
godkänna styrelsens förslag att inte betala ut några arvoden eller 
traktamenten utan endast ersätta havda kostnader.

§ 15 Annika Myhrberg presenterar Budgetförslaget för 2021.
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Budgetförslag 
2021 Budgetförslaget för 2021 godkänns av stämman.

§ 16 Styrelsens 
storlek

Styrelsen kan enligt stadgarna bestå av 6 - 10 ledamöter. 
Valberedningen föreslår att Stämman väljer en styrelse bestående 
av 7 ledamöter utöver ordföranden.

Stämman bifaller valberedningens förslag.

§ 17 Val av 
styrelse

Stämman beslutar enhälligt att välja
Ordförande för ett år:
Annika Myhrberg Nyval
Ledamöter för två år:
Mia Mutembei Omval
Nilsowe Lovnér Omval 
Ellinor Metsjö Omval 
Karolina Spong Nyval
Kvarstående ledamöter ytterligare ett år:
Ing-Marie Lindh
Iris Åkerberg
Fia Norén

§ 18 Val av 
revisorer

A. Två ordinarie revisorer för ett år:
Gunilla Jägdahl Omval
Ann-Sofie Svensson Omval
B. Suppleant till dessa för ett år:
Anders Sjöberg Omval 

§ 19 Val av Stämman beslutar 
valberedning att till valberedningskommitté välja:

Lizzie Johansson, sammankallande, omval
Fredrik Thyr, omval 
Peter Johansson, omval

§ 20 Frågor 
anmälda under 
§ 6

A Information från förbundsstyrelsen:
● Ing-Marie Lindh: Adressändring i registret & dubbla Square-

info.
● Fia Norén: Bandledarkurs under 2 dagar. 5-6 december 

2020 En klubb som medarrangör sökes.
● Mia Mutembei: information om styrelseutbildningen.
● Elinor Metsjö: Ordförandekonferens 2020 inställd hoppas på 

nästa år.
● Jessica Dhyr: Convention 2020,

Jessica tackar Crazy Flutters som har arbetat i 3 år för att 
hålla Europaconvention. Gunnar Magnusson informerar om 
arbetet med detta inställda evenemang.
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● Jessica går igenom årets utmärkelser med förinspelade 
videoinslag. Dessa finns på vår facebook och hemsida. 

       B Convention 2021
       Convention 2021 i Halmstad presenteras med en video. 11-13 juni.
       Videon finns på vår facebook och hemsida.

§ 21 Mötets 
avslutande

Ing-Marie Lindh tackar av avgående ordförande med att läsa en 
dikt. 

Jessica Dhyr, tackar för sig och önskar den nya styrelsen lycka till. 
Presidiet avtackas och lovas glassogram inom kort.

Tommy Hansson tackar för årets stämma och lämnar över till 
Annika Myhrberg.

Annika Myhrberg, nyvald ordförande, tackar för förtroendet och 
avslutar stämman.

Tommy Hansson Henrik Kjellgren
Stämmoordförande Vice Stämmoordförande 

Mia Mutembei Maria Keinänen
Stämmosekreterare Stämmosekreterare

Mikael Josephson Maths Kjellgren
Justerare Justerare
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