Årsmöte West Coast Jitterbugs
19 oktober 2012

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

§1

Fastställande av röstlängd
Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas av på lista 28 st.

§2

Mötets utlysning
Årsmötet anser att utlysning av mötet har blivit utlyst på rätt sätt.

§3

Fastställande av föredragningslista
Förslag att ändrar punkten 11c, en ledamot ändras till två ledamöter
Förslag kommer även att punkt nr 12 flyttas till 9 a. Mötet godkänner
föredragningslistan med föreslagna ändringar

§4

Val av ordförande och sekreterare
Daniel Hermanson väljs till ordförande och Maria Karlsson till sekreterare.

§5

Val av protokolljusterare och rösträknare
Sarah Ekstrand och Alexander Wolgast väljs till protokolljusterare och tillika
rösträknare.

§ 6a Styrelsens verksamhetsberättelse
Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen

§ 6b Styrelsens förvaltningsberättelse
Årsmötet godkänner förvaltningsberättelsen

§7

Revisionsberättelsen
Revisorerna Kim Pedersen och Dag Svensson delgav skriftligen:
Vi, lekmannarevisorer i dansföreningen West Coast Jitterbugs, har granskat
föreningens räkenskaper samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret
2011/2012.
Vi tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs samt att
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Göteborg 2012-10-01
Dag Sven och Kim Pedersen
Årsmötet godkänner revisionsberättelsen

§8

Styrelsens ansvarsfrihet
Ansvarsfrihet ges till styrelsen

§9

Fastställande av medlemsavgiften
Årsmötet beslutar att vi behåller nuvarande medlemsavgifter.

§ 9a Behandling av proposition
Årsmötet röstade med enhälligt igenom styrelsen proposition (Bilaga 1) om ändring
av föreningens verksamhetsår.
Beslutet är omedelbart justerat.

§10

Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande året
Årsmötet antog styrelsens budgetförslag för ett 10 månaders verksamhetsår med
Alexander Wolgast föreslagna ändringar. (Bilaga 2)
Årsmötet godkänner verksamhetsplanen enligt styrelsens förslag med Elisabeth
Axelssons tillägg. (Bilaga 3)
Tilläggsyrkande av Alexander Wolgast
Att styrelsen justerar budgeten så att verksamhet som ej täcks av verksamhetsåret tas
bort ur budget.
Årsmötet godkänner yrkandet
Yrkande från Elisabeth Axelsson
Tillägg till verksamhetsplanen. Att en punkt om föreningens 30 års jubileum läggs
till i verksamhetsplanen.
Årsmötet godkänner tillägget i verksamhetsplanen.

§ 11 Personval
Elisabeth Axelsson (omval) valdes till föreningens ordförande för en tid av 1 år
Andreas Johansson (omval) valdes till föreningens kassör för en tid av 1 år
Ledamöter
Maria Karlsson (omval) och Hanna Hansen Erlandsson (omval) valdes till ledamöter
för en tid av 1 år
Pauline Munos-Olsö (nyval) och Karin Andersson (nyval) valdes till ledamöter för
en tid av 1 år (fyllnadsval)
Frida Venrnersdotter (nyval) och Tora Sirkka valdes (nyval) till ledamöter för en tid
av 2 år
Torbjörn Widhe och Dag Svensson valdes som revisorer för en tid av 1 år
Fredrik Altenstedt och Alf Brodin valdes som suppleanter för en tid av 1 år.
Martin Reinikainen (ordförande), Karin Östlund valdes till valberedningen för en tid
av 1 år
Elisabeth Axelsson valdes enligt praxis till föreningens ombud till DSF-möten och
eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ett ombud.
De valda personerna valdes enhälligt.
Årsmötet beslutar att beslutet är omedelbart justerat.
Yrkande från Jacob Hise Kaldma
Att styrelsen får utföra fyllnadsval för valberedningen för verksamhetsåret 20122013
Årsmötet godkänner yrkandet

§ 12 Behandling av proposition
(punkten flyttad till 9a)
§13

Övriga frågor
Gunnar Alroth vill att föreningen ska jobba för något liknande glada Göteborg.

Mötets avslutande

Sekreterare- Maria Karlsson

Ordförande- Daniel Hermansson

Justerare- Sarah Ekstrand

Justerare- Alexander Wolgast

Bilaga 1
Proposition angående byte av verksamhetsår.
Styrelsen föreslår en förändring av föreningens verksamhetsår för att bättre anpassa det till
föreningens normala verksamhet.
Bakgrund
Idag är föreningens verksamhetsår 1 september till 31 augusti. Det innebär att höstens
tidigaste aktiviteter, kursinbetalningar och utgifter hamnar på det gamla verksamhetsåret
medan majoriteten av höstens aktiviteter infaller under det nya verksamhetsåret.
Föreningens verksamhet är huvudsakligen förlagd till höst och vår medan sommaren har
mycket lägre aktivitet. Det finns därmed ett naturligt avbrott på året. Att då byta
verksamhetsår under detta avbrott skulle göra att föreningens utgifter blir mer enkelt
jämförbara mellan olika verksamhetsår. Kursintäkterna hamnar direkt på det verksamhetsår
där kurserna hålls och höstens aktiviteter bokförs direkt på rätt verksamhetsår.
Yrkande
Mot ovanstående bakgrund yrkar styrelsen att årsmötet beslutar:
– att föreningens stadgar under rubriken "§ 6 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår
omfattar tiden" ändras från "fr o m 1 september t o m 31 augusti" till "fr o m 1 juli t o m 30
juni"
– att Verksamhetsåret 2012/2013 endast blir 10 månader långt och avslutas den 30 juni
2013.

Bilaga 2
Budgetförslag 2
Verksamhetsåret 2012-09-01 till 2013-06-30
Detta förslag gäller om mötet väljer att ändra föreningens verksamhetsår. Verksamhetsåret
2012/2013 kommer därmed att bli ett övergångsår omfattande endast 10 månader.
Budgetförslaget nedan är identiskt med förslaget för 12 månader, med undantag av
driftskostnader, såsom hyror och abonnemang.
Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag Ver
ksamhetsintäkter
Försäljningsintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Verksamhetskostnader
Försäljningskostnader
Övriga externa kostnader
Av--‐ och nedskrivning
Summa kostnader

2012/2013
195 000
70 000
1 799 200
116 200
73 000
2 253 400
1 096 070
96 070
873 760
65 000
2 130 900

Verksamhetens över--‐ underskott

122 500

Finansiella intäkter Finan
siella kostnader Årets öv
er--‐/underskott

4 000
0
126 500

Kostnadsställe
101 Föreningens bas
102 Forum
103 Ordinarie kurser
110 Ext. Kurs D&C, dec2012
111 Ext. Kurs Mi
112 nor Swing
113 Swingin' Spring
114 30--‐årsjubileum
120 FS/LS
121 Duke's Place
122 Blues boost
123 Kräftskiva
124 Julfest Trivseld
125 ag(ar)
126 Balboa boost
127 Tedans
128 Café Funkt.akti
129 vitet
SUMMA

In
232 000
75 000
836 100
79 200
43 200
103 000
462 400
80 000
61 600
171 600
25 200
10 000
28 600
22 500
2 000
10 000
15 000
0
2 257 400

22

Ut
212 000
545 800
266 600
78 100
43 000
103 000
409 100
131 800
61 600
141 600
25 200
10 000
28 600
22 500
2 000
10 000
10 000
30 000
2 130 900

Balans
20 000
--‐
569 500
470 800
1 200
100
0
53 300
--‐
0
51 800
30 000
0
0
0
0
0
0
5 000
--‐ 500
126
30 000
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Bilaga 3
Förslag till verksamhetsplan för 2012-2013

Kursverksamhet och dansutveckling
•

•
•
•
•

Driva kursverksamhet som riktar sig både inom och
utom föreningen, t.ex. terminskurser och Swingin’
Spring.
Erbjuda medlemmarna utvecklingsmöjligheter, t.ex.
kurser och träning, på alla nivåer.
Löpande utveckla och utöka olika former av lärande
inom föreningen.
Inspirera medlemmar till att delta i
tävlingar och uppvisningar.
Ge utrymme för uppvisningsverksamhet.

För att trivas som dansare
•
•
•

Arrangera större och mindre aktiviteter med gott utrymme för såväl socialdans
som renodlat umgänge.
Driva socialdansarrangemang som riktar sig både inom och utom föreningen,
t.ex. fredagsswing och Duke’s place.
Verka för en god blandning av åldrar och bakgrunder hos våra medlemmar.

Lokalen
•

Utveckla Forum till en mer stimulerande och ändamålsenlig föreningslokal.

Samfundsbygge/att odla ett swing-community









Ordna med firandet av föreningens 30års jubileum.
Öka medvetenheten om föreningen och dess arbetssätt bland föreningsmedlemmarna
Arbeta för att många skall engagera sig och vara delaktiga i och trivas med
föreningens verksamhet och dess angelägenheter.
Hålla medlemmarna informerade om föreningens verksamhet samt ge dem möjlighet
att själva sprida information.
Samarbeta/nätverka med jazzband och ge dem inblick i vår musiksmak.
Ordna prova-på-kurser, exempelvis vid Duke’s Place.
Verka för ett ökat utbyte med swingdansföreningen i Sverige och i utlandet, t.ex.
genom besök av externa lärare.
Aktivt arbeta för att behålla våra medlemmar.

