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ffirvenska squa redansrörbundet

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma
via Zoom den 12 juni 2O21.

Närvarande: 707-109 inloggningar izoom. 76 delegater från 5B klubbar
anmälda före 8 juni 2021. Övriga intresserade och presidium ai:t-:s inloggningar.

ordföranden Annika Myhrberg hälsar alla välkomna och lämnar
över till Elinor Metsjö som förklarar stämmoordningen

§ 1 Mötets Annika Myhrberg förkla rar 2021 års förbundsstämma öppnad.
öppnande

§ 2 Mötets Kallelsen skickad 15 april 2027, Stämman förklaras behörigt utlyst.utlysande

§ 3 Stämmo- Stämman beslutar
funktionärer att välja foljande stämmofunktionärer:

Mötesordföra nde:
Vice ordförande:

Tommy Hansson
Henrik Kjellgren

Mötessekreterare: Maria Keinänen & Mia Mutembei
Rösträknare och Astrid Kam, Finnveden squareProtokolljusterare: Dancers

Roland Wester, Energy Squares
Fullmaktskommitte: N/A

§ 4 Röstlängd & Elinor Metsjö informerar om föreslagen process i det fall voteringfullmakter begärs via iryww.nrenti.com, Stämman beslutar använda föreslagen
process
Iris Åkerberg meddelar digitalt att 76 delegater från 58 klubbar är
närvarande. Ingen fullmakt anmäldes
Stämman beslutar
att röstlängden är vederbörligen behandlad.

§ 5 Den föreslagna dagordningen godkännes.
Dagordningens
godkännande
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§ 6 Anmälan av Som övriga frågor att tas upp för diskussion under paragraf 20
frågor till § 20 anmäles:

A) Med tanke på pandemln, har förbundet några riktlinjer inför
kursstarter mm till hösten? Leif Söderberg Sollentuna Square
Dancers

B) Information från förbundet

§ 7 Verksamhets- Annika Myhrberg föredrar Verksamhetsberättelsen som också visas
berättelse 2O2O på detad skärm.

Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

§ B Bokslul2020 Kassör Lina Spong föredrar den ekonomiska redovisningen som
också visas på Aetad skärm. Lars-Anders Eriksson, High-land Grand
Dancers undrar över posten conventionlöner. Henrik Kjellgren,
presidiet förklarar att posten innehåller de kostnader arrangören
(Crazy Flutters) har haft innan convention blev inställt. Lasse
Jägdahl, Crazy Flutters berättar mer vad deras kostnader har varit.
Styrelsens föreslå r följa nde resu ltatad isposition :

Att 35 000 kr överförs till Conventionfonden
Att resten balanseras i ny räkning.

Stämman godkänner den ekonomiska redovisningen och den läggs
till handlingarna.

§ 9 Revisions- Gunilla Jägdahl föredrar revrsorernas berättelse för 2020. Den
berättelse 2020 godkänns av stämman,

§ 10 Stämman beslutar enhälligt
Ansvarsfrihet att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret

2020,

att fastställa föreslagen disposition

att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2020 års
räkenskaper och förvaltning.

§ 11 Motioner Inga motioner har inkommit. Styrelsen ställer inte heller några
och propositioner propositioner

§12 Annika Myhrberg presenterar Verksamhetsplanen. Ordet lämnas
Verksamhets- fritt,
plan 2022 Stämman godkänner Verksamhetsplanen 2022.

§ 13 Årsavgifter Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för år 2022, det vill säga 65
2022 krlvuxen, 20 kr/ungdom samt 600 kr för klubb som betalar

minimiavgift.
Stämman beslutar enhälligt enligt styrelsens förslag \u
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§ 14 Arvoden

§ 1s
Budgetförslag
2022

§ 16 Styrelsens
storlek

§ 17 Val av
styrelse

§ 18 Val av
revisorer

§ 19 t/al av
va lberedning

Stämman beslutar
att godkänna styrelsens förslag och inte betala ut några arvoden

eller traktamenten utan endast ersätta havda kostnader.

Budgetforslaget bygger på utskickad verksamhetsplan och
oförändrade avgifter.
Budget för år 2022 godkännes.

Valberedningen föresiår att stämman väljer en styrelse bestående
av 7 ledamöter utöver ordföranden.
stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag.

Stämman beslutar enhälligt att välja
Ordförande för ett år
Annika Myhrberg Omval
Ledamöter för två år
Ing-Marie Lindh
Iris Åkerberg
Fia Nor6n

Kvartående ledamöter ytterligare ett år
Lina Spong
Elinor Metsjö
Mia Mutembei
Nilsoive Lovner

A. Två ordinarie revisorer för ett år:

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

Stämman beslutar enhälligt
att till valberedningskommitt6
Peter Johansson, omval
Jessica Dyhr, nyval
Jack Borgström, nyval
Lizzie Joha nsso n, omva I

välja:

Jack Borgström utses till sammankallande

Omval
Omval
Omval

\u
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§ 20 A. Leif Söderbergs fråga om förbundets riktlinjer beträffande
kursstart mm till hösten. Förbundsstyrelsen följer
myndigheternas riktlinjer. Under året har vi diskuterat med
medlemmar och SACT via zoom på vilket sätt
verksamheterna kan komma igång igen.

B. fnformation från förbundsstyrelsen.
. Square-info - Ing-Marie Lind ber klubbarna se över

tidningsregistret, Det kan vara så att medlemmar inte får sin
tidning p gr a felstavade mailadresser, mailadresser som
slutat användas
Styrelseutbildning - Mia Mutembei berättar att vi har
drskuterat möjligheten att hålla den utbildningen digitalt. Vi
behöver klubbar som anmäler intresse av att gå kursen.
Instruktörskurs till inspelat material är planerad till 9 - 10
oktober, anmäl till fia@squaredans.se
Digitala träffar
Convention 2021 - Annika Myhrberg tackar Halmstad för
deras arbete inför Convention 2021
Utmärkelser
Förbundet tar tacksamt emot ansökningar om att anordna
Convention 2024 och 2025

C. Convention 2022
Convention2022 är 4 - 6 juni i Flen. Det presenteras med en
video. Videon finns på facebook och på vår hemsida

Tommy Hansson avslutar mötet och lämnar över till Annika
Myhrberg
Annika Myhrberg tackar podiet med pengar via Hjärt- och
Lungfonden till Covid-19 forskning.

Stämmosekreterare

a

a

a

a

§ 21 Mötets
avsl uta nde

{t^-t{{
Maria Keinänen
Stämmosekretera re Square Dancers

Justerare

Roland 'ester Energy
Squareå

Tom Ha
oordföra nde Vice stämmoordförande

Kam, Finnveden
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