Årsmötes protokoll 2017-10-15
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Stämman fastställer att mötet utlystes korrekt
3. Fastställande av föredragningslista.
Stämman fastställer föredragslistan.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Rikard Wahlström väljs till ordförande.
Carin Andreasson och Malin Thimfors väljs till sekreterare.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Sonny Hamberg väljs till justerare och Pauline Munes-Olsö till rösträknare
6.
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
Förvaltningsberättelsen läggas till handlingarna.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse godkändes av stämman
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Ansvarsfrihet beviljas av stämman.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
250 kr per verksamhetsår godkänns av stämman.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets/räkenskapsår.

Röstlängden justeras till 24.
Yrkanden:
1. Jonas Lundh, ändringsyrkande
Ändra budgetpost 103 ljud/ljus från - 65 000 till - 85000 för att ge utrymme för
reparationer och underhåll av PA-system.
Bifall
2. Jonas Lundh, ändringsyrkande
Ändras rubrik styrelsen till föreningsutveckling.
Bifall
3. Jonas Larsson, ändringsyrkande
Posten FS/LS ändras från - 2000 till - 1000 för att ge utrymme att arrangera fler
avgiftsfria socialdanstillfällen.
Bifall

Röstlängden Justeras till 25.
4. Oskar hägg, tilläggsyrkande, tillägg i verksamhetsplan
Ledarkåren uppmuntras och ges ekonomiska samt praktiska möjligheter att utveckla
sin pedagogik och sin egen dans
Bifall
5. Pauline Munes-Olsö, tilläggsyrkande
Styrelsen ska utreda om en ökning av avgift per timme kurstimme skulle gynna
föreningen och dess verksamhet med hänsyn till framtida större renoveringar och
underhållsplan, avlastning genom tjänster och roliga satsningar i föreningen.
Bifall
Röstlängden justeras till 26.
6. Pauline Munes-Olsö, tilläggsyrkande till yrkande 5.
Om styrelsen finner att fördelarna med höjningen väger över nackdelarna så
presenteras det och ska kunna införas under verksamhetsåret.

Bifall
7. Olov Vik, tilläggsyrkande
Synliggöra omtankegruppen och vad den gör genom tex presentation under ett
undervisningstillfälle för GK och FK, omtankegruppens medlemmar och arbete.
Stämman är ej eniga. Olov - drar tillbaka yrkandet.
11. Val av
a. föreningens ordförande för en tid av 1 år; Petra Gåsvik
b. föreningens kassör för en tid av 1 år; Marika Borgman
c. 1-4 ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år; Sonny Hamberg, Johanna
Bergmark
d. 1-3 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. Det totala antalet medlemmar i
styrelsen skall vara ordförande och kassör samt minst fem och högst sju
övriga ledamöter; Johanna Björkman
e. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta; Jonas Larsson och Susanna Nemeth. Suppleanter; Andreas
Johansson och Alf Brodin.
3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande; Rickard Wahlström och Tove Casén och Olov Vik.
f.

beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen
har rätt att representera med ombud); Petra Gåsvik

Valberedningens förslag godkänns med tillägg för Susanna Nemeth som revisor,
Olov Vik till valberedningen och Petra Gåsvik som SDF-ombud.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Motion: Fräscha upp källaren
Från Pauline Munoz-Olsö
Många av föreningens dansare spenderar stor tid i källaren, tränar, kursplanerar och
repar. Chicago i Stockholm har tydligt visat att det går att skapa härlig vintagekänsla i
en källarlokal. Nu är det dags att ge källaren den charm som den förtjänar - sätta
snygga vintage tapeter på väggarna, upp med lampor/belysning, tavlor, i sann
WCJ-anda. Även att planera utrymmet för hur det används på ett bättre sätt exempelvis: Sätta upp bra hyllor för musik och datorer så dessa inte behöver stå i
fönstret. Undersöka om det går att skapa möjlighet att med dragväg göra de två
rummen till ett stort rum. Därtill skulle även källaren kunna bli en bättre plats att ha
mindre socialdanser för föreningens tätare danser på. Skapa tydlighet i att källaren
inte är en avlastningsplats för "sånt som man inte vet vad man ska lägga". Göra sig

av med möbler i 80-tals anda och, om nya möbler behöver införskaffas, göra så att
dessa inte äter dansyta. Exempelvis kanske gamla biostolar skulle passa bra i både
funktion och design.

Yrkande: att källaren upprustas i stil och att, om fysiskt möjligt, en vikvägg eller
skjutvägg skapas mellan de två rummen.

Styrelsens svar:
Styrelsen yrkar på bifall då behovet av renovering i framförallt källaren är något som
det redan förs en dialog med hyresvärden om då det länge funnits en fuktskada i
minsta salen i källaren. Under verksamhetsåret kommer en långsiktig underhållsplan
att upprättas och salarnas renoveringsbehov kommer i allra högsta grad en del av
denna.

Bifall
Röstlängd 25

Motion: Ta fram en ny logga för föreningen
Motion av: Jonas Larsson x 2 och Pauline Munoz-Olsö
Logotypen är en central del för identitetsskapande. Iden med den nuvarande
logotypen är fin - någon som dansar i, vad som förr var vanligt, en zoot suit. Ber du
medlemmarna beskriva vad logotypen är så är det svårt, de flesta vet inte ens vad en
zoot suit är, men ännu svårare är det att se något mer än några streck. Alla vet att en
logotyp ska vara relevant, ha särart, klara av att bära de associationer som
föreningen i detta fall vill förknippas med, vara minnesvärd och fungera i alla
sammanhang som föreningen vistas i. På flera event som vi har så vill man inte ens
ha med loggan utan istället blir det “West Coast Jitterbugs presenterar”, vilket tydligt
visar att vår logga inte representerar det en logga ska. Vi har många grafiska
formgivare på olika sätt i föreningen idag, det borde vi dra nytta av. Med en logga
som mer knyter an till föreningen idag så kan merchandise - t-shirts och tygpåsar och
få en större del i verksamheten. Vi har bytt logga tidigare och det är något som är
vanligt att göra med större mellanrum för att vara relevant i tiden.
Yrkande: att en ny logga för föreningen skapas. På vilket sätt denna logga ska tas
fram lämnas åt styrelsen. Förslagsvis kan en grupp med olika formgivare/reklamare i
föreningen sitta i den men även andra som är intresserade av arbetet.

Styrelsens svar:
Styrelsen yrkar på bifall. Vi gör flera stora evenemang per år och styrelsen anser att
det är viktigt att vi representerar föreningen med en logga som passar till många olika
ändamål. Vidare var det 10 år sedan den grafiska profilen uppdaterades och under
2018 kommer vi arbeta med att uppdatera föreningens hemsida och då är det
naturligt att ta fram en förnyad grafisk profil samt logga. Föreningen fyller dessutom
35 år året som kommer och det ligger då helt rätt i tiden att uppdatera loggan.

Bifall

Motion: Köpa in ett portabelt dansgolv
Motion av: Louise Rickardsson
Hej, jag vet ej hur en motion ska skrivas så jag skriver bara "rakt upp och ner" vad
jag önskar styrelsen ska göra nästa verksamhetsår.
Jag har under ganska många år tyckt att det är synd att vi inte dansar fler gånger
utomhus, och de få gånger detta arrangeras är det ofta på underlag som inte är bra
för knäna då det inte är halt nog för att snurra.
Därför har jag kollat runt lite på portabla dansgolv och trots att det verkar finnas lite
olika alternativ så har jag inte riktigt fastnat för något specifikt ännu. Det enklaste
vore nog att köpa någon slags linoleummatta som kan rullas ut och enkelt forslas
mellan Forum och tilltänkt dansställe.
Yrkande: ge styrelsen i uppdrag att undersöka frågan närmare, och om det finns ett
portabelt dansgolv som motsvarar föreningens behov av enkelhet och halhet, köpa in
ett sådant till våren/sommaren 2018.

Styrelsens svar:
Styrelsen yrkar på avslag men vill uppmuntra till att intresserade medlemmar gör en
behovsundersökning kring huruvida portabelt golv är något som föreningen ser ett
behov och en önskan kring, samt vidare kommer med förslag till styrelsen på typ av
golv som skulle kunna köpas in utifrån behov, kostnad och förvaringsmöjligheter.
Stämman avslår motionen.

13. Övriga frågor.
Inga övriga frågor!
Deltagarlista

Sebastian Bergström
Sonny Hamberg
Jonas Larsson
Susanna Davidsson
Pauline Munoz-oslö
Kerstin Persson
Mio Fredriksson
Gasper Hrovat
Sonja Johansson
Jasmine Farrington
Annika Perlander
Martin Reinikainen
Emmelie Malmqvist
Andreas Johansson
Oskar Hägg
Jonas Lundh
David Björkman
Johanna Björkman
Johanna Björkman
Julia Holmblad
Marika Borgman
Petra Gåsvik
Rickard Walström
Marie-Agnes Lefort
Malin Thimfors
Carin Andreasson
Olov VIk
Saga Åström
Susanna Nemeth
David Kinner
Jonnas C Larsson

