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Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista
Val av
a) Mötesordförande.
b) Mötessekreterare.
c) 2st Protokolljusterare jämte rösträknare.
Verksamhetsberättelse, sid 3
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
c) Vinstdisposition, samt fastställande av 2019 års medlemsavgifter, sid 6.
Revisorernas berättelse, sid 7.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Val av styrelse, samt styrelsesuppleanter, sid 8
a) Ordförande, val för en tid av 2 år
b) Ledamot, val för en tid av 2 år
c) Ledamot, val för en tid av 2 år
d) Ledamot, val för en tid av 2 år
e) Suppleant 1, val för en tid av 1 år
f) Suppleant 2, val för en tid av 1 år
Val av revisorer, samt revisorssuppleant
a) Revisor, val för en tid av 1 år
b) Revisor, val för en tid av 1 år
c) Revisorssuppleant, val för en tid av 1 år
Val av valberedning, samt valberedningssuppleant
a) Ordförande, val för en tid av 1 år
b) Ledamot, val för en tid av 1 år
c) Suppleant, val för en tid av 1 år
Övriga frågor
a/
Mötets avslutande
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Styrelsens berättelse
STYRELSEN
Styrelsens sammansättning år 2017
•
Ordförande
•
Vice ordförande
•
Kassör
•
Ledamot
•
Ledamot
•
Ledamot
•
Ledamot
•
Styrelsesuppleant1
•
Styrelsesuppleant2

Thomas Dahlqvist
Tim Skill
Karin Gustavsson
Mikael Svahn
Jörgen Lindquist
Maria Ohlsson
Lars Enoks
Peter Elvkrona
Susanne Hörnell

REVISORER
Vid 2017 års årsmöte tillsattes följande revisorer, samt revisorssuppleant
•
Revisor
Heidi Albrigtsen Falkner
•
Revisor
Mattias Gustafsson
•
Revisorssuppleant
Ewa Rydell
VALBEREDNING
Vid 2017 års årsmöte tillsattes följande valberedning, samt valberedningssuppleant
•
Ordförande
Peder Schulze
•
Ledamot
Johanna Skill
•
Ledamot
Louise Kullander
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KOMMITTÉR
Festkommittén
•
Ansvarig
•
Ansvarig
Barn- och ungdomskommittén
•
Ansvarig
•
Övriga ledamöter
WCS
•
Ansvarig
Tävlingskommittén
•
Ansvarig
Trivselkommittén
•
Ansvarig
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Anki Hasselgren
Lotta Karlsson
Lotta Ågren
Johanna Järlefalk, Bettan Westman,
Louise Kullander och Jenny Kullander.
Peder Schulze, Maria Ohlsson
Heidi Albrigtsen
Laila Petersson
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ÖVRIGA ANSVARSPOSTER
• Kurs- & Utbildning
• Medlemsregistrator/Swingweb
• Wetternbuggen
• Kommittékontakt
• Hemsida
• Annonsering
• Bidrag/SISU

Jörgen Lindquist
Peder Schulze/Lars Inge Lundberg
Heidi Albrigtsen Falkner
Tim Skill
Lars-Inge Lundberg
Mikael Svahn
Susanne Hörnell

Verksamhetsberättelse
Allmänt
Under 2017 har föreningen 492 medlemmar.
Föreningsutveckling mot Östergötlands bästa dansförening
Tävlingsverksamheten
Vi har tävlingspar i såväl Bugg som WCS, nationellt och internationellt. Flera barn har även
tävlat under året.
På tävlingsfronten utsågs ett ungdomspar till ”Årets prestation” för sina många och fina
framgångar på tävlingsbanorna. Elias Ågren och Elvira Larsson.
Antal licensierade: 27
Antal vuxna
21
Antal ungdom
0
Antal barn
6
KLUBBMÄSTERSKAP i Bugg och West Coast Swing genomfördes för andra året i rad.
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Klubbmästare 2017
Bugg vuxen:
Bugg ungdom:
Coast Swing:

Christian Johansson – Jenny Walfridsson
Elias Ågren – Elvira Larsson
Johan Granath – Evelina Svalstad

och till ”Årets prestation” utsågs ungdomarna Elias Ågren och Elvira Larsson.
Bugg vuxen
Under året som gått har intresset för våra kurser för vuxna i bugg varit fortsatt stort. Vi har
under året kunnat erbjuda två tillfällen i veckan för nivåerna Nybörjare, Fortsättning 1 och
Fortsättning 2.
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Nytt för året var kursen ”Dansmix”…
Teknik- och Parträningen sköts av inhyrda tränare. Att ett mycket meriterade tävlingspar som
instruktörer har bidragit till hög kvalité och att fler vill gå teknik- och parträning.
Vi har ett stadigt antal nya medlemmar på grundkurserna. Vi använder oss av duktiga
meddansare för att utjämna eventuella överskott av följare eller förare och de bidrar också till
att nya medlemmar snabbt kommer in i gemenskapen vi har på klubben.
West Coast Swing (WCS)
Som vanligt var ”prova-på-WCS-tillfällena” givande inför terminsstart, där vi lyckats få med
de flesta som provat på. Dessutom har barn och ungdomar nu fått upp ögonen för dansen,
vilket vi hoppas kommer fortsätta att öka. De två högre nivåerna är stabila kurser och antalet
deltagare ökar lite för varje termin.
När det gäller att få med våra dansare på WCS-event med internationella tränare så har
föreningen lyckats väl och vi har i stort sett alltid med oss någon eller några pallplatser hem
från dessa tävlingar.
Under hösten fick vi igång en hel del ungdomar och nu försöker vi starta upp en speciell
”WCS Ungdomsgrupp” som vi sammankallar vid speciella tillfällen t.ex. då det kommer
externa instruktörer till Motala. Dessa ungdomar går normalt på de olika vuxenkurserna där
de utvecklas, dansar och umgås med alla åldrar. I våra kurser i WCS har vi ett åldersspann
från 12 år upp till 65+. Vi tror mycket på detta koncept och vi hoppas på att detta leder till
fortsatt ökning med WCS-dansare i alla åldrar. En av de yngre dansarna placerade sig
dessutom på en tredjeplats bland vuxna på Sweden Swing Summer Camp i september, vilket
är en mycket stor bedrift då hon var yngst på sin nivå.
Trivselgruppen
Gruppen har ombesörjt allmän trivsel i klubblokalen. Arbete har varit mycket uppskattat och
kommer att fortgå även under 2018.
Kurs- och utbildning
Vid årsskiftet hade föreningen 17 utbildade instruktörer. Två externa instruktörer har under
året varit inhyrda för att jobba med teknikträningen samt par/tävling för vuxna.
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Övrig föreningsverksamhet
• Vi har under året anordnat två stycken knytkalas med dans och levande musik. Det har
även anordnats ett par socialdanser för klubbens medlemmar.
• I april arrangerade föreningen den återkommande Ålandskryssningen. Antalet
anmälda medlemmar räknades till 56 stycken.
• Ett antal socialdanser har genomförts, några med ett tema.
• Under året har uppvisningsgruppen genomfört sju uppvisningar bland annat i Motala,
Borensberg, Vadstena och Mantorp.
•
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Till ”Årets Wetternbuggare” utsågs Anki Hasselgren
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Bidrag
Under året har verksamheten tillförts LOK-stöd och aktivitetsbidrag från kommunen. Utöver
detta har det ansökts och beviljats kommunalt bidrag samt Idrottslyft.
Vi har dessutom haft ett gott samarbete med SISU vilket genererat ekonomiskt stöd för en
fortsatt föreningsutveckling under 2017.
Styrelsen
Under året har 11 protokollförda styrelsemöten genomförts.
Slutord
Verksamheten under 2017 har genomförts av föreningens medlemmar på ett mycket
engagerat och kunnigt sätt.
Medlemsantalet ökade något och föreningen hade per den 31/12-2017 492 medlemmar.
Ett stort tack till alla medlemmar som på ett förtjänstfullt sätt har medverkat till en positiv
utveckling i föreningen. Vidare vill vi också tacka våra lokala tidningsmedier, Motala
Kommun, SISU och sponsorer för den uppmärksamhet och det stöd vi fått.
Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2017.
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•
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Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Styrelsesuppleant1
Styrelsesuppleant2

Thomas Dahlqvist
Tim Skill
Karin Gustavsson
Mikael Svahn
Jörgen Lindquist
Maria Ohlsson
Lars Enoks
Peter Elvkrona
Susanne Hörnell
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Styrelsens förslag på medlemsavgift
Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för år 2019.
Förslaget innebär:
Vuxen
Barn o ungdom upp till och med 16 år
Familjemedlemskap*

200 kr/år
150 kr/år
400 kr/år

* Familjemedlemskap innebär två (2) vuxna och minst ett (1) barn (gäller barn upp till 16 år).
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Styrelsens förslag på disposition av årets resultat
Styrelsen föreslår att 2017 års överskott överförs till 2018 års verksamhet.
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Valberedningens förslag
Förslag till styrelse:
STYRELSE:
Val av ordförande:
Ordförande: Thomas Dahlqvist (omval)
Val av tre ledamöter:
Ledamot: Maria Ohlsson (omval)
Ledamot: Mikael Svahn (omval)
Ledamot: Lars Enoks (omval)
Val av två suppleanter:
Suppleant: Glenn Qvarfordth (nyval)
Suppleant: Yvonne Gustavsson (nyval)
Övriga nominerade till suppleantposter:
Patrik Nordström
Ann-Christine Hasselgren
REVISORER:

SDK WETTERNBUGGARNA

Val av två revisorer, samt en revisorssuppleant:
Revisor: Heidi Albrigtsen (omval)
Revisor: Mattias Gustafsson (omval)
Revisorssuppleant: Anna Gyllenhammar (nyval)

Valberedningen genom Peder Schulze
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