Protokoll fört vid årsmöte med Mälardalens Dansklubb

2017-02-19 i klubblokalen

Ordförande Ylva hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 23 §
medlemmar deltog.

1

Årsmötets öppnande

Godkännande av röstlängd

§

2

Fastställande av röstlängd för mötet

Godkännande att mötet har utlyst på rätt sätt

§

3

Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

Godkännande av dagordning

§

4

Fastställande av dagordning

Kent Pettersson valdes som mötesordförande

§

5

Val av mötesordförande

§

6

Val av mötessekreterare

Jonas Ramberg och Jonas Boberg valdes till protokolljusterare och
rösträknare

§

7

Val av protokolls-justerare och
rösträknare

Ylva Lindberg föredrog denna.

§

8

Styrelsens verksamhetsberättelse

Kristina Wåglin presenterade denna.

§

9

Styrelsens förvaltnings-berättelse
(balans-och resultaträkning)

Roger Lindberg läste upp revisorernas berättelse och denna godkändes.

§

10 Revisorernas berättelse över styrelsens
förvaltning under verksamhetsåret

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

§

11 Ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2018 ska vara 100 kr/
termin/person.

§

12 Fastställande av medlemsavgifter

Ordförande presenterade förslag på verksamhetsplan och kassören
presenterade förslag på budget för verksamhetsåret. Dessa fastställdes
och godkändes av årsmötet.

§

13 Fastställande av verksamhetsplan
samt behandling av budget för
kommande verksamhetstid.

Ylva Lindberg valdes som mötessekreterare

Vi hade en diskussion kring varför föreningens kapital har sjunkit och
det finns förklaringar till detta:
*jubileumsfest
*satsning på klubbkläder
*satsning på externa tränare
*inspirationsdag med Tony Irving
*satsning på bidrag till tävlingsdansare nationellt och internationellt
*färre personer på våra kurser jämfört med beräknat
Årsmötet föreslog
*att föreningen har medlemsmöten med dialog kring tränare, avgifter
och aktiviteter i börjar av ht.
*att vi aktivt arbetar för att sprida info om våra kurser på sociala medier,
bland företag och genom att dela ut ”flygblad” i skolor och till
hushållen.
*att vi informerar våra medlemmar om hur det ser ut jämfört med
tidigare år på ett tydligare sätt.
Omval av ordförande på 2 år blev Ylva Lindberg, vilket godkändes.

§

14 Val av ordförande för en tid av 2 år

Omval av Åsa Söderlund, Åsa Haugland och Roger Ärleskog.

§

15 Val av ordinarie ledamöter för en tid
av 2 år

Magnus Söderberg och Janne Lindmark valdes till revisorer och Peter
Edman valdes till suppleant.

§

16 Val av revisorer samt
revisorssuppleant för en tid av 1 år

Roger Lindberg, Marina Pada-Pettersson och Annemo Friberg valdes till §
valberedning. Roger är sammankallande.
Det diskuterades ifall det kan uppfattas som en jävsituation om
valberedning har en relation till någon i styrelsen. Årsmötet ser inte att
det finns några problem i denna fråga.

17 Val av valberedning för en tid av 1 år,
varav en är sammankallande

Inga motioner inkomna

§

18 Behandling av styrelsens förslag och
rätt inkomna motioner

Verksamheten har detta år kostat en del vilket inneburit att föreningens
kapital har sjunkit. Årsmötet ser inte detta som ett problem då det finns
medel att tillgå, Jubileumsåret fick således kosta en del pengar enligt
årsmötet. Det har också skett en satsning på tränare under detta år, ett
önskemål från våra medlemmar. Däremot behöver vi se till att detta inte
sker i någon större utsträckning kommande år för att säkerställa att vi
har en ekonomi i balans.
Styrelsen fick en eloge då de anses göra ett gott arbete i föreningen och
årsmötet förklarade att de är nöjda med hur föreningen sköts.

§

19 Övriga frågor

Kent Petterson tackar för intresset och avslutar mötet

§

20 Årsmötets avslutning

Vid protokollet:
……………………………………………
Sekreterare: Ylva Lindberg
………………………………………….
Justerare:Jonas Ramberg

………………………………………….
Justerare:Jonas Boberg

