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TW Svenska Sq uaredansförbundet

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma
i Flen den 5 juni 2O22.

Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade.

§ 1 Mötets Ordföranden Annika Myhrberg hälsar alla välkomna och förklarar
öppnande 2A22 års förbundsstämma öppnad.

§ 2 Mötets Kallelsen skickad 2A22-A4-06. Mötet förklaras behörigt utlyst.
utlysande

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

Mötesordförande: TommyHansson
Vice ordförande: Henrik Kjellgren
Mötessekreterare: Marianne Hjelm & Mia Mutembei
Rösträknare och
Protokolljusterare: Jörgen Höjer & Bengt Brusewitz
Fullmaktskommitt6:

§ 4 Röstlängd & Ca 125 personer varav 71 delegater från 59 klubbar är närvarande.
_ fullmakter Ingen fullmakt anmäls.

Stämman beslutar
att röstlängden är vederbörligen behandlad.

§ 5 Den föreslagna dagordningen godkännes.
Dagordningens
godkännande

- 
§ ^6 

Anmälan av Som övriga frågor att tas upp för diskussion under paragraf 20
frågor till § 20 anmäls:

A) Information från forbundet
B) Gugge Törnquist Riksidrottsförbundet
C) Gugge Törnquist Ändamålsparagrafen
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§7
Verksamhets-
berättelse 2021

§ I Bokslut
2421

§ 9 Revisions-
berättelse zAZt

§10
Ansvarsfrihet

§ 11 Motioner
och
propositioner

§12
Verksamhets-
plan 2023

§ 13 Årsavgifter
2023

§ 14 Arvoden

Ordföm n de An ni ka f"'tryh rberg föred ra r Verksam h etsberättelsen som
också visas på skärm.
S§relsen som inte setts på ett tag visar upp sig, presenterade av
Annika. IJ-ruppolf Björn Mattsson. Ett fusiskt styrelsemöte, de
övriga pä zoom. Stämman har varit digitat, Förbundet har stöttat
Virtuel Square Dances Sweden. Fööundet finns som en grupp på
Facebook. Vi har haft lrsebbinarium om hur att hålh årsmöten på
distans, uppstart/omstart med Svante Jordeskog. Samarbetet med
Europa har gått via rnail.Vi har funktio*en Sguare0 samt avtal med
STIM och Folksam. Vi har även detta år haft en insamlingsbössa till
musikhjälpen. Vi har ett lågt antal bara 59, ungdomar fördelade på
våra 106 rnedlemsktubbar

Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

Kassör Lina Spong föredrar ekonomiska redovisningen, den korta
versionen.Vi har gjort ett bra resultat eftersom vi inte egentligen haft
något att lägga pengama på. tina redovisar resultaträkninqen
Rapportema godkånns av mötet.

Gunilla Jägdahl föredrar revisorernas berättelse för 2021. Den
godkänns av mötet.

Stämman bdr*ar enhäIligrt
att fastställa resuttat- och balansräkning för räkenskapsåret
242t,
att faststiilla föreslagen disposition samt
att bevilja s§relsen full ansrrarsfrihet för 2021 års
räkenskaper och förvaltning.

Inga motioner har inkommi! styrelsen har inte lagt några
propositioner

Ordförande Annika presenterar Verksamhetspla nen. Ordet lämnas
fritt och stämman godkänner VerksamheGplanen 2A23.

S§relsen föreslår ofrirändrade avgifter för år 2A?.3, dvs. 65 krlvuxen,
2O kr/ungdom samt 6OO kr för klubb som betalar minimiavgift. Samt
pofto I kr för Square-info
Stämman lslutar enhälligt enligt styrelsens förslag

Stämman bslutar
att godkänna s§relsens förslag och inte betala ut några arvoden

eller traktamenten utan endast ersätta havda kostnader.
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§ 15 Budgetförslaget bygger på utskickad verksamhetsplan och
Budgetförslag oförändrade avgifter, Kassör Una går igenom s§relsens förstag bl a
2AZ3 satsa på rekrytering, seminarium

Budget för år 2A23 godkännes.

§ 16 Styrelsens Styrelsen kan enligt stadgama bestå av 6 - 1O ledamöter.storrek 
Yi:Xä'ot§Tå*Tlffi.T,:r':riläH?åä.,ff*,ilse 

bestående av

valberedningens förslag.

§ 17 Val av Stämman bslutar enhälligt att välja
styrelse Ordfiirande ftir ett år

Annika Myhöerg
Ledamöter fiir tuå år
Elinor Metsjö
Mia Mutembei
Lina Spong
Lars-Anders Eriksson

Fyllnadxal för ett år

Kim Bergström
I(yar6ende ldamiiter ytter{igare ett år

iIåäffiJ;.

§ 18 Val av A- Två ordinarie revisorer för ett år:
revisorer Gunilla Jägdahl Omval

Ann-Sofie Svensson Omval
B. Suppleant till dessa för ett år:
Anderc Sjöberg Omval

§ 19 Val av Stämman besNutar enhälligrt
varberednins 

#J'ffiH;-r1ä1T;::ä :1ä
[TiIi1§i'fi,'å;åi"*'

Omval

Omval
Omval
Omval
Nyval

Nyval
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§ 20 A) Riksidrottsförbundet, enskilda klubbar kan tydligen själva
ansluta sig till RF, Gugge Törnquist vill att styrelsen tar upp
diskussionen med RF att SAASDC ansluter sig, Annika föreslår
att klubbar som är med i RF hör av sig till oss med info, tips

B) Gugge tar också upp vår ändamålsparagraf i stadgan, vi
hänvisar till CALLERI-AB och de har ändrat inriktning till social
square dancing- SSD. Hur ska vi göra? Följa internationellt
vedertagen standard istället för CALLERLAB?
Jörgen Höjer Kungsbacka har tittat på SSD, verkar intressant.

C) Information från Styrelsen
o Square-Info Ing-Marie påminner orn uppdaterade mailinglistor,

tele2 finns inte längre som mailadress, korsord hoppas på nya,
skriv inlägg till tidningen, T november fyller förbundet 40,
jubileumsnummer

o Utbildning Mia pratar om styrelseutbildningen, bandledarkurs
o Digitala träffar Elinor, tre datum för webbinarium
o Seminarium planeras under 2023
o Anordna Conventian 2O24,2025 och 2A26

§21

Hansson

Marianne Hjelm

Tommy lämnar över till Annika Myhrberg som avslutar mötet och
tackar podiet med en gåva till Läkare utan gränser

mötesordförande
Henrik Kjellgren

Mia Mutembei

*^/ f,*,rd
Bengt B/usewitz
Justerare
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