Arsmote West Coast Jitterbugs 2016-10-16
Motets oppnande
Petra Gasvik oppnar arsmotet.
1. Faststallande av rostlangd for motet
Rostlangden faststalls till 32 personer (bilaga 1).
2. Fraga om motet har utlysts pa ratt satt
Arsmotet har kallats stadgeenligt. Motet anser att motet har utlysts pa ratt satt.
3. Faststallande av foredragningslista
Foredragningslistan faststalls.
4. Val av ordforande och sekreterare for motet
Rickard Wahlstrom valjs till motets ordforande. Daniel Wahlberg valjs till motets sekreterare.
5. Val av protokolljusterare och rostraknare
Till protokolljusterare och rostraknare valjs Pauline Munoz-Olso och Annie Gjers.
6. a) Styrelsens verksamhetsberattelse for det senaste verksamhetsaret Petra Gasvik
sammanfattar styrelsens verksamhetsberattelse (bilaga 2).
Papekande fran Elisabeth Axelsson och Pauline om hur helheten av foreningens verksamhet
formedlas till foreningens medlemmar. Susanna Nemeth gick ut med fraga till grupperna flera
ganger, och svaren var begransade.
Fraga fran Tove Casen om skilda antal medlemmar pa host och var och om det beror pa nagonting.
Petra replikerar att det har sett lite olika ut olika ar. Jonas Larsson papekar att medlemsavgifterna
ser ungefar likadant ut som 2015. Andreas Johansson inflikar att det ocksa beror pa hur man laser ut
datan. Jakob Hise Kaldma efterfragar mer statistik kring evenemangen i arsberattelsen. Pauline
foreslar att man skriver sammanfattningar oftare, t ex terminsvis. Ideer fran Sebastian Bengtsson
om att rapportera tomt i arsberattelsen for de grupper som inte rapporterat.
Stamman godkanner verksamhetsberattelsen och lagger den till handlingarna
b) Styrelsens forvaltningsberattelse (balans- och resultatrakning) for det senaste rakenskapsaret
Jonas Larsson redogor for styrelsens forvaltningsberattelse (bilaga 3). Foreningens ekonomi ar
mycket god.
Den storsta investeringen har varit ny elcentral pa Forum.
Cafeet har gatt betydligt samre an vantat, vilket beror pa att det inte har fyllts pa lika ofta. Forenings
ekonomi ar mycket god.

Pauline: var har reklam och PR (35000) gatt nagonstans? Jonas: Mindre utgifter an tidigare.
Framforallt har det gatt till trycksaker och utskick.
Jakob: Varfor pendlar externa kurser? Jonas: Kostnaden nastan alltid liknande. Intakterna baseras pa
intresset for respektive larare.
Elisabeth: Var det nagot i investeringar som inte genomfordes? Jonas: Nytt golv i Lilla salen har
inte genomforts.
Pauline: Ligger elen under ovriga externa kostnader? Jonas: Ja.
Tove: Hur kommer det sig att de kommunala bidragen okats? Jonas: Det har blivit lattare att
rapportera in narvaro. Dessutom har Marie-Agnes gjort ett jobb med att soka bidrag.
Fredrik: Varfor finns det en kostnadsstalle som heter Trivseldagar, men som inte anvands? Jonas:
Det var ett aktivt event for nagra ar sedan, och kostnadsstallet finns kvar.
Pauline: Vad ar avskrivningar av stipendier? Jonas: Det ar ledare och DJ:s som av olika anledningar
inte tar ut sitt ledarbidrag.
Yrkande fran Andreas Johansson till att justera medlemsantalet HT 2015 fran 974 till 603 (bilaga
4): “Justera medlemsantal for HT15 fran 974 till 603.”
Styrelsen jamkar yrkandet till en uppdaterad verksamhetsberattelse. Stamman godkanner denna
verksamhetsberattelse.
Stamman godkanner styrelsens forvaltningsberattelse.
7. Revisorernas berattelse over styrelsens forvaltning under det senaste
verksamhets/rakenskapsaret
Ingen av revisorerna ar pa plats. Rickard Wahlstrom redogor for revisorernas berattelse (bilaga 5).
Pauline: det har varit diskussioner tidigare ar om att revisorerna ska granska annat an ekonomin,
utan aven andra delar av verksamheten. Petra: Maria Karlsson deltog i ett styrelsemote, och har
tillsammans med ovriga revisor kollat pa andra aspekter.
Stamman godkanner revisorernas berattelse.
8. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen for den tid revisionen avser
Stamman beviljar styrelsen ansvarsfrihet for revisionsperioden 2015-2016.
9. Faststallande av medlemsavgifter
Bordlaggs till efter punkt 10.
10. Faststallande av verksamhetsplan samt behandling av budget for det kommande
verksamhets/rakenskapsaret
Verksamhetsplanen: En oversiktlig genomgang gors av verksamhetsplanen.
Diskussion: Hur ska man jobba med att fler ska kunna fora och folja?
Yrkande fran Fredrik Henningsen (bilaga 6):
“Styrelsen bor se till att de olika riktlinjer som finns for de olika grupperna efterfoljs. Exempelvis
att DJ-gruppen spelar musik som ar anpassad for nyborjare under forsta timman pa mandagar.”
Forslag att infora riktlinjer for olika grupper, t ex DJ-gruppen. Exempel hur fel musik kan avskracka

nyborjare.
Pauline: Det saknas idag uppfoljning for hur olika riktlinjer foljs upp. Tove: Det kanske ska vara
upp till varje grupp att definiera det. Jonas Lundh: Vi har generellt sett inte haft sadana riktlinjer.
Olov Vik: Det kan finnas varde i att en extern aktor kommer in och granskar grupperna. Jonas
Larsson: Dalig ide att lata styrelsen ha en kontrollfunktion, da styrelsen redan har mycket att gora.
Gallande exemplet med DJ-gruppen, sa har diskussioner forts lopande inom gruppen de senaste
aren.
Jakob: I dag saknas riktlinjer, sa yrkandet bor justeras for att battre stamma med verkligheten.
Pauline: Styrelsen kan bli battre pa att utse representanter att utfora uppgifter som dessa. Sebastian:
Det skulle vara bra med battre kontaktuppgifter till grupperna. Fredrik: Det ar styrelsens ansvar att t
ex DJ-gruppen foljer riktlinjerna.
Yrkande fran Jakob Hise Kaldma (bilaga 7):
“Styrelsen tillser att alla grupper forfattar egna riktlinjer for sin verksamhet samt darefter foljer
dessa.”
Fredriks yrkande dras tillbaka och jamkas med Jakobs.
Tove: I verksamhetsplanen finns ett mal om blandning av aldrar, kon etc. Har styrelsens nan tanke
pa hur vi ska jobba med detta? Petra: Vi har sett det mer som en vision, men inte jobbat explicit
med det. Jakob: Detta kom med for tva ar sedan som ett satt att poangtera att vi varnar om allas lika
varde.
Sara Olsson: Onskemal om att det ar tydligare i kursutbudet att kurserna ar oppen for alla. Kanske
bor det tydliggoras battre i stadgarna.
Elisabeth: Duke’s Place ar budgeterat att ga plus 20 000, varfor da? Jonas Larsson: Det ar baserat pa
att det ska vara tva tillfallen under aret, med forvantat overskott pa 10 000 for var och en.
Elisabeth: Har styrelsen beaktat att minska pa kursintakterna pga det kan komma att vara farre
larare? Jonas Larsson: Styrelsen har inte bedomt att detta ar ett problem. Pauline: Har styrelsen
tankt pa belastningen for ledarna?
Jonas Larsson: Under hosten ar det mycket mer kurs an vad som ar grundutbudet. Tove: Har det
diskuterats om det behovs nagon kontrollmekanism for att inte likrikta temakurs-utbudet? Petra:
Idag har kursansvarig detta ansvar.
Pauline: Det finns ett nytt dokument upprattat for detta andamal. Ett krav ar idag att grundutbudet
fylls innan ledare far ge temakurser. Olov: Galler det samtliga kurser eller bara Lindy hop? Jonas
Larsson: Idag finns inget krav pa grundutbud pa annat an Lindy hop.
Jakob: Lindyn finns inte representerad i kursradet, och det ar problematiskt. Jonas Lundh: Jag
tycker att det ar bra om styrelsen kan delegera sa mycket som mojligt av kursplaneringen. Elisabeth:
Finns inte redan idag den har kontrollmekanismen mellan ledargruppen och kursansvarig, med
tanke pa att foreslagen kursplan skickas pa remiss till ledargruppen?
Pauline yrkar pa att ett nytt stycke laggs till i verksamhetsplanen (bilaga 8):
“Det ska in i verksamhetsplanen under ‘Kursverksamhet och dansutveckling’: Strategiskt arbeta for
att starka ledarkaren och tillse dess behov. Dartill starka kommunikationen mellan styrelse och
ledarkar.”
Jonas Lundh: Detta ingar redan i punkten om samverkan mellan foreningens olika grupper. Pauline:
Det vore bra att forstarka denna punkt med en som mer tydligt avser ledargruppen.
Rostlangden justeras till 31 personer.
Styrelsens forslag pa verksamhetsplan stalls mot avslag. Stamman godkanner styrelsens forslag.

Fredrik och Jakobs tillaggsyrkande stalls mot avslag. Stamman avslar tillaggsyrkandet.
Stamman atergar till diskussion.
Elisabeth lagger ett tillaggsyrkande dar forsta meningen stryks fran Paulines forslag (bilaga 9):
“En ny punkt ska in i verksamhetsplanen under ‘Kursverksamhet och dansutveckling”: Arbeta for
att starka kommunikation mellan styrelse och ledarkar.”
Diskussion: Tove: Vad innebar strategisk kommunikation i yrkandet? Pauline: Det har varit
bristande i ledargruppen, och kommunikationen med styrelsen hade kunnat forbattras. Elisabeth:
Det handlar val om hur vi ska losa kommunikationsproblematiken, inte om att peka ut nan. Petra:
En ny sak under senaste aren ar i ledarbulletinen som gar ut till ledargruppen.
Nytt yrkande fran Felix Wiberg att styrelsens ska arbeta strategiskt for att starka kommunikationen
med ledargruppen (bilaga 10): “Styrelsen ska arbeta strategiskt for att starka kommunikationen
mellan ledarkaren och styrelsen angaende ledarkarens behov.”
Elisabeth stryker sitt yrkande. Sara vacker detta. Pauline jamkar sitt yrkande med Felix.
Jakob: Ska detta kanske in under ovriga fragor istallet for verksamhetsplanen?
Saras yrkande stalls mot Felix. Saras forslag bifalls.
Saras yrkande stalls mot avslag. Saras forslag avslas.
Budget:
Ingen storre budgetdiskussion (bilaga 2,5).
Yrkande fran Jonas Larsson: Andra K101 fran 10 000 till 10 250, sa att siffrorna ska summeras ratt
(bilaga 11): “Andra K5 101 till 10 250.”
Styrelsen jamkar detta med sitt budgetforslag.
Styrelsens budgetforslag stalls mot avslag. Stamman bifaller styrelsens budgetforslag.
(9.) Faststallande av medlemsavgifter
Styrelsens forslag ar medlemsavgift pa 250 kr per verksamhetsar.
Stamman bifaller detta forslag.
11. Val
Valberedningen presenterar sitt forslag.
Rostlangden justeras till 34 personer.
• ● foreningens ordforande for en tid av 1 ar; Stamman valjer Petra Gasvik
• ● foreningens kassor for en tid av 1 ar;
Stamman valjer Paul Wood
• ● 1-4 ledamoter i styrelsen for en tid av 1 ar;
Stamman valjer Marie-Agnes Lefort, Carin Andreasson, Felix Wiberg
• ● 1-3 ledamoter i styrelsen for en tid av 2 ar. Det totala antalet medlemmar i styrelsen skall
vara ordforande och kassor samt minst fem och hogst sju
ovriga ledamoter;

Stamman valjer Malin Thimfors. Julia Holmblad valdes in pa tva ar vid forra arsmotet och
sitter darmed kvar i styrelsen ett ar till.
• ● 2 revisorer jamte suppleanter for en tid av ett ar. I detta val far inte styrelsens
ledamoter delta;
Stamman valjer Jonas Larsson, Andreas Johansson, suppleanter Dag Svensson, Alf
Brodin
• ● 3 ledamoter i valberedningen for en tid av ett ar, av vilka en skall utses till
ordforande;
Stamman valjer Tove Casen, Rickard Wahlstrom, Jasmine Ferrington
• ● beslut om val av ombud till SDF-moten (och ev. andra moten dar foreningen
har ratt att representera med ombud);
Stamman valjer Petra Gasvik
12. Behandling av styrelsens forslag och i ratt tid inkomna motioner
a) Styrelsen presenterar proposition om forsakring (bilaga 2):
“Styrelsen yrkar pa att WCJ tecknar en forsakring som tacker alla foreningens medlemmar
nar de deltar i foreningens verksamhet. Styrelsen foreslar att teckna Folksams
Idrottsforsakring, som har en schablonkostnad pa 20755 kr per ar, denna kostnad anser
styrelsen ligger inom ramen for nuvarande medlemsavgift och kursavgift, darfor foreslas
ingen prishojning.”
Idag finns forsakring via danssportforbundet hos Folksam. Propositionen ar en
tillaggsforsakring till denna.
Stamman beslutar att bifalla styrelsens proposition.
b) Motion fran Pauline Munoz-Olso (bilaga 2): “Under punkt 10§ Verksamhetsplan ska
foljande text laggas till i verksamhetsplanen. Att styrelsen skall infora inkludering av
schablonplaneringstid i ledarbidraget genom att lagg till 1⁄3 av tiden for hallen kurs till
ledarbidraget undantaget LFT.”
Pauline presenterar sin motion, samt sina kommentarer till styrelsens utlatande. Petra Gasvik
presenterar styrelsens forslag.
Jonas Larsson redogor for hur det skulle paverka foreningens ekonomi. Hans uppskattning
ar att det skulle rora sig om cirka 86 000 kr extra per ar.
Jakob: Svart att veta hur manga som behover detta, t ex med tanke pa hur mycket som avskrivs
idag.
Tobias Gedell: Det blir latt en rattvisefraga dar man jamfor mellan foreningens olika grupper.
Pauline: Det ar betydande mycket mer arbete i kursverksamheten an annat engagemang. Det ar
viktigt att stimulera ledare att fortsatta halla kurs.
Jonas Lundh: Diskussionen blir latt snedvriden nar vi pratar om det som ersattning for nedlagd tid.
Det engagemang som alla bidrar med skapar gemensamt en levande forening.
Tobias: Ett alternativ vore att lata alla medlemmar soka bidraget med motivering av hur de
engagerat sig i foreningen.
Alf Brodin: Vore det ide att oppna fonden for alla medlemmar? Jonas L: Det far inte finnas en

korrelation mellan nedlagd tid och bidragets storlek.
Olov: Det ar vart att papeka att ledarkaren haller en valdigt hog niva om man jamfor med andra
foreningar.
Jakob: Vissa behover ledarbidraget for att kunna utveckla dansen, medan andra klarar det
ekonomiskt anda och darfor inte tar ut bidraget. Darfor kan en utvecklingsfond vara bra.
Elisabeth: Utvecklingsfond kan vara en bra ide, men nackdelar kan vara att man gar ifran det ideella
och inte gor saker utan ersattning.
Alf: Det ar nog genom att det redan finns duktiga ledare som varit en grund for att bygga en bra
ledarkaren.
Olov: Ett skal att utveckla sin dans, ar att bli en battre och mer kunnig danslarare.
Pauline: Det ar en tyngre roll att vara ledare. Det ar ocksa en bra niva pa ledarna delvis tack vare att
det finns utvecklingsbidrag.
Alf: Yrkar avslag pa motionen, yrkar muntlig pa en gemensam utvecklingsfond, yrkar pa att
styrelsen ser over bidragssystemet. (inget formellt yrkande inlamnat)
Annie: Hur forankrad ar motionen i ledarkaren?
Pauline: Det varierar mellan olika personer i ledarkaren. Det finns manga ledare som skulle
uppskatta tillagget.
Elisabeth: Ar det avgorande att bidraget okar i form av att planeringstid tas i beaktande, eller kan
det vara en allman okning.
Pauline: Nej, ur ledarutvecklingsperspektiv hade aven en okning av bidraget varit okej.
Niklas: Som systemet ser ut idag kan bidraget motsvaras av en vanlig lon. Pauline: Det ska ocksa
delas med tre med avseende pa planering.
Ett andringsyrkande fran Elisabeth (bilaga 12):
“Styrelsen utreder mojligheten till en fond for utvecklingsbidrag. Oppen for alla i foreningen.”
Ett andringsyrkande fran Jakob och Jonas Lundh (bilaga 13):
“Styrelsen ser over formen for stipendier/utvecklingsbidrag i foreningen, for att erbjuda aktiva
storre mojlighet att utvecklas och bidra mer till foreningens verksamhet.”
Jonas Larsson: Bada yrkande kanns luddiga och skjuter fragan framat. Jonas foreslar istallet att ett
mer konkret yrkande formuleras.
Olov: Innebar detta att nuvarande ledarbidragssystem slopas? Det skulle sla hart mot
ledarverksamheten.
Elisabeth: Detta ar en tillaggsmojlighet. Jakob: Vart yrkande innebar att det kan, men inte behover
vara sa.
Felix: Hur vore det att ha utvecklingsbidrag for ledarmoten? Jonas L: Forslag pa hur
ledarutvecklingsbudgeten ska spenderas valkomnas.
Pauline lamnar in ett andringsforslag till sin motion. Tobias Gedell lamnar in ett andringsforslag till
Paulines motion. Pauline jamkar sin motion med detta (bilaga 12): “Att styrelsen skall oka
schablonersattningen for ledarbidraget med 1/3. Inforandet skall ske fran HT2016.”
Jonas Larsson yrkar pa streck i debatten. Detta bifalls av stamman.
Alf: En ide ar att lata overskott i ledarutvecklingsbidraget tillfaller en fond fran vilken alla
medlemmar kan aska pengar.
Tobias yrkande stalls mot avslag: Stamman avslar yrkandet och motionen.

Elisabeths yrkande stalls mot avslag.
Stamman bifaller yrkandet.
Jakob och Jonas yrkande stalls mot avslag. Stamman bifaller yrkandet.
13. Ovriga fragor
Elisabeth: En annan medlem har papekat att det ar farre socialdanstillfallen an tidigare. Petra:
Styrelsen har noterat detta, men tror att det ar temporart, beroende pa variationer i engagemang.
Jonas L: Det har varit lite intresse for de socialdanstillfallena som varit. Deltagarantalet pa de
senaste fredagsswing- och tedanstillfallena har ocksa varit relativt litet.
Jakob: Det vore bra att ha paminnelse om medlemsavgiften och garna autogiromojlighet. Andreas:
Det har skickats ut paminnelse tidigare.
Pauline: Det finns ett jatteglapp i kunskap om foreningen bland medlemmarna. Det finns en wiki
som ar otroligt ouppdaterad.
Petra: Vi har diskuterat mer lattillgangliga alternativ. Ambitionen ar att uppratta nagot kring detta.
Elisabeth: Det har tidigare diskuterats pa motet om bristen pa representant fran ledargruppen, detta
bor atgardas.
Sofie Fredriksson: Baserat pa arbetet med valberedningen sa anser manga att styrelsen ar relativt
osynlig.
Sebastian: Styrelsen skulle kunna ha pins som synliggjorde dem battre.
Jonas Larsson: Ibland ar problemet att man inte kan vara privat i sin roll pa WCJ.
Jonas Lundh: Gallande ansvaret for ledargruppen - kan man ta in nagon utifran som kan hjalpa till
med detta?
Pauline: Det vore bra om det tydliggjordes vad faddergruppen gjorde och nar ledare kan forvanta
sig faddrar pa kurstillfallena.
Sofie: Det finns precis en ny fadderledare, prio ar grundkurser, foljt av FK A och FK B.
Motets avslutande
Rickard Wahlstrom tackar for motet och att det hallits i god ton. Petra Gasvik sager tack och hej,
och motets avslutande appladeras av deltagarna.

