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Årsmötesprotokoll 2018-10-28
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
Röstlängd: 27
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Stämman fastställer att mötet utlystes en dag för sent men godkänner stämman ändå
3. Fastställande av föredragningslista.
Stämman fastställer föredragslistan.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Rikard Wahlström väljs till ordförande.
Sonny Hamberg och Johanna Bergmark väljs till sekreterare.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Olov Vik och Jonas Larsson väljs till protokolljusterare och rösträknare
6.
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. Den stora händelsen är en ny
upphandling av hyran av lokalen Forum med en kraftig hyreshöjning.
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste räkenskapsåret.
Förvaltningsberättelsen läggas till handlingarna. Resulterade i underskott.
Eventen resulterat i ett överskott. Höjning av kursavgifterna från 40/h till 60/h
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret.
Styrelsen har varit ganska liten detta verksamhetsår så vissa områden har behövts
prioriterats ner. Revisorerna anser att vissa mindre frågor skulle kunna omdirigeras
från styrelsen till andra ansvarspersoner.
De offentliga Protokollen behöver synliggöras på ett bättre sätt.
Bokföringen har hanterat mycket bra.
Revisorernas berättelse godkändes av stämman
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8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Ansvarsfrihet för styrelsen Juli 2017 - Juni 2018 beviljas av stämman.
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9. Fastställande av medlemsavgifter.
Röstlängden justeras till 29.
Styrelsens proposition är att höja hyran till 350:- per verksamhets år eller 200:- per
halvår.
Se hela propositionen i Årsmöteshandlingar 2018 sid 24.
Ändringsyrkande:

1# Trygve: Medlemsavgift sätts till 200:- per halvår om den tekniska möjligheten
finns.
2# Ellinor: Medlemsavgift höjs till 350:- per år, Det behövs utredas för och nackdelar
med halvsåravgift. Ge det i uppdrag till den nya styrelsen. Risk för mycket admin-jobb
för kassör
3# Pauline: Medlemsuppgiften sätta till 350:- Man bör sedan utreda möjligheterna till
automatiska utskick.
4# Jonas Lundh Medlemsuppgift höjs till 350:- men reduceras till 200:- efter 1 Mars
för innevarande verksamhetsår.
Jonas Lundhs förslag 4# godkändes av stämman

10. Fastställande av verksamhetsplan för kommande plan
Röstlängden justeras till 26.
Yrkanden:
1.Jonas Lundh, ändringsyrkande
Verksamhetsplan 2017/2018 ändras till 2018/2019 samt att rubriken styrelsen ändras
till Föreningsutveckling
Styrelsen jämkar sig förslaget
2. Olov Vik, ändringsyrkande
Ta bort punkten “ Verka för att fler medlemmar kan dansa både som förare och
följare.”
Bifall
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3. Sebastian Bengtsson, ändringsyrkande
Byt punkt 4 “”Verka för att fler medlemmar kan dansa både som förare och följare”
till “uppmuntra fler medlemmar att lära sig dansa både som förare och följare”
Röster bifall: 14
Röster avslag: 8

4. Pauline, Ändringsyrkande
Under “Verka för att fler medlemmar kan dansa både som förare och följare”
Ändra till “Verka för att medlemmar ska känna att det är okej att dansa som både
förare & följare”
Röster bifall: 12
Röster avslag: 14
Resulat: Byt punkt 4 “Verka för att fler medlemmar kan dansa både som förare
och följare”
till “uppmuntra fler medlemmar att lära sig dansa både som förare och följare”

Röstlängd justerad till: 25
5. Pauline, Tilläggsyrkande
Under punkten Att utveckla och stärka vårt swing-community lägga till
“Införa en för alla medlemmar öppen aktiva utbildning för föreningens medlemmar
2ggr/år. Utbildningen är obligatorisk att gå minst var 4e tillfälle för medlemmar med
nyckel.
Röster bifall: 22
Röster avslag: 3
Bifall
6. Tryggve, Ändringsyrkande
Stryka Utbildningen är obligatorisk från Paulines yrkande 5.
Röster bifall: 12
Röster avslag: 13
Avslag
7. Felix, Ändringsyrkande
Ersätta “Utbildningen är obligatorisk” till “utbildning är obligatorisk för de som nyligen
tilldelats nyckel” i Paulines yrkande 5.
Avslag

https://docs.google.com/document/d/1_dCaWt1UNxwZ05lDxV8Q6iXlyXDrY50Em1ZJxg6KRQA/edit

4/9

9/5/2019

Årsmötesprotokoll 2018 - Google Dokument

Resultat: Utbildningen är obligatorisk att gå minst var 4e tillfälle för
medlemmar med nyckel.
Röstlängd justerad till: 25
8. Pauline, Tilläggsyrkande
Under punkten Att utveckla och stärka vårt swing-community lägga till
“Genomföra själva eller lägga på extern aktör att genomföra en
medlemsundersökning som underlag för att kommande verksamhetsutveckling och
önskemål hos medlemmar om kursutbud, utveckling, gemenskap e t c.”
Bifall
9. Jonas Lundh, Ändringsyrkande
Under punkten Lokalen stryka
“Utveckla källaren med ljudisolerade ytor för att möjliggöra träningsytor för olika
dansstilar.”
Bifall
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b. Behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsår.
Sebastian Gustavsson, Ändringsyrkande
Vinstkravet på Swingin Spring skall sänkas från 50 000 till 20 000 SEK
Bifall
Pauline, Ändringsyrkande
Vinstkravet på Swingin Spring skall sänkas från 50 000 till 0 SEK
Avslag
Resultat: Vinstkravet på Swingin Spring skall sänkas från 50 000 till 20 000 SEK

Verksamhetsplan och Budget för räkenskapsår 18/19
godkänns av Stämman!
Röstlängd justerad till: 25

11. Val av
a. föreningens ordförande för en tid av 1 år; Trygve Grøndahl
b. föreningens kassör för en tid av 1 år; Ellinor Linde
c. 1-4 ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år; Mårten Olsen, Emma Olofsson,
Sofia Carlsson
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; Jens Landberg
e. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.; Jonas Larsson och Susanna
Németh. Suppleanter; Petra Gåsvik
3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande; Rickard Wahlström, Ledamöter;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); Emma Olofsson

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Röstlängd justerad till: 23
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Motion: Stadgeändring avseende styrelsens sammansättning
Motion av: Rickard Wahlström
Som aktiv i flertalet föreningar har jag till min stora sorg noterat en glidning i samhället som
innebär att den ideella föreningsformens kollektivism är på nedgång till förmån för individuell
utveckling. Folk ser inte längre det roliga/nödvändiga/erfarenhetsbyggande/
pliktmässiga/ansvarstagande som styrelsearbete kan vara. Det finns för många andra saker
som stjäl tid och individer tenderar att hellre fokusera på sig själv än kollektivet.
Som sammankallande i valberedningen för West Coast Jitterbugs noterar jag samma trend i
vår förening. Jag förutspår att svårigheterna valberedningen haft med att hitta kandidater till
styrelsen de senaste åren kommer att fortsätta även i framtiden. Stadgarna kräver dessutom
att minst en ledamot sitter i styrelsen på två år och det kommer innebära att valberedningen
kommer tvingas presentera en styrelse som inte är stadgeenlig. Jag föreslår att föreningen
ger upp, följer samhällsutvecklingen och förenklar valberedningens arbete genom att ta bort
kravet på tvååriga kandidater.
Yrkande: Att ändra föreningens stadgar genom att under 21§ ändra lydelsen ”1-4 ledamöter i
styrelsen för en tid av 1 år. 1-3 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.” till att istället lyda ”5-7
ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år. 0-2 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.”
Styrelsens svar: Styrelsen yrkar på bifall. Vi håller med om problematiken och anser att det
är rimligt att uppdatera stadgarna utefter hur verkligheten ser ut.

Ändringsyrkande: 3-7 ledamöter för en tid av 1 år

Bifall

Motion : Avsätta medel för inköp av en kontrabas i storlek 3/4.
Motion av: Jonas Larsson Mikael Hedlund och Olov Vik
West Coast Jitterbugs strävar enligt föreningsstadgarna efter att “Sprida och utveckla
Jitterbugen och andra närbesläktade danser, samt främja gemenskapen mellan
medlemmarna”*
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Vi anser att föreningens möjlighet att uppnå dessa mål stärks genom att levande musik, som
har koppling till dansens ursprung, spelas och framförs i föreningen. Instrument såsom piano
och trummor finns redan tillgängliga men basen, som är en viktig del, saknas. För att
underlätta för befintliga basister och/eller potentiella basister deras musicerande och till
exempel medverkan i “jam sessions” tillsammans med de redan befintliga instrumenten i
föreningen bör en kontrabas införskaffas.
Yrkande: Att avsätta medel för inköp av en kontrabas i storlek 3/4.
Styrelsens svar: Styrelsen yrkar på bifall och föreslår att en motionärerna lägger ett konkret
förslag till styrelsen med prisbild enligt behov.
Bifall

Motion: En utbildningspost för styrelsen
Motion av: Trygve Gröndahl
Under de senare åren har intresse för ideella engagemang sjunkit bland unga i Sverige och
ideella föreningar kan ha svårt att hitta funktionärer för att driva intresset vidare. WCJ har
länge haft en stabil position i Göteborg och haft drivande medlemmar som hjälper föreningen
framåt.
Styrelsen i WCJ har till uppgift att långsiktigt utveckla och säkerställa föreningens framtid
inom många olika områden. Det kan vara svårt att hitta nya sätt att utveckla föreningen och
svårt att hitta hur man löser alla problem eller ideer man har haft under året. Det finns många
andra föreningar som drivs på liknande sätt som WCJ med ideellt engagemang inom
norden, inte bara inom dans, som man kan ta inspiration från. Genom samtal och workshops
med andra föreningar som arbetar med liknande frågor som styrelsen arbetar med kan man
få inspiration, nya lösningar och driv att utveckla WCJ. Det kan vara frågor så som att skapa
intresse för engagemang, hur man hantera lokalfrågor, hur man skapar medlemsnytta och
arbetar med långsiktighet, samarbetar med externa eller hur man synliggör föreningens
verksamhet internt och externt.
Yrkande:
- En utbildningspost för styrelsen budgeteras på 1 000 kronor per person i styrelsen
- Pengarna kan användas på till exempel kurser relevanta för styrelsesarbetet eller utbyte
med andra styrelser.
Styrelsens svar: Styrelsen yrkar på avslag då möjlighet till utbildning i förenings- och
styrelsearbete redan finns idag. Men vi uppmuntrar initiativet till kontakt med andra
föreningar och att ordna workshops med andra styrelser. Vi ser mycket positivt på att avsätta
pengar till en styrelseutvecklingsbudget - så som ledarutvecklingsbudgeten.
Trygve drar tillbaka sin motion
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13. Övriga frågor
Förslag från Felix och Susanna att bygga ett DJ bås.
Bakgrund: Allmän arbetsmiljö- i dagsläget blir ljudbilden missvisande när DJs sitter för nära
högtalarna.
Egen mixer för DJs så de inte behöver använda danslärarnas mixer i lådan.
Konkret förslag:
Göra om utrymmet bakom speglarna till DJ bås där kablage kan dras permanent.

Deltagarlista
Camilla Brandt
Annika Perlander
Emma Olofsson
Anna Olofsson
SEbastian Gustafsson
Jonas Larsson
Olov VIk
Felix Viberg
Susanna Németh
Jonas Larsson
Robert Masgren
Trygve Gröndahl
Ellinor Lindhe
Pernilla Ekelund
Jens Landberg
Jonas Lundh
Fabian Hundertmark
Marie Agnes Lefort
Anders Borgegren
Sonny Hamberg
Johanna Bergmark
Rickard Wahlström
Petra Gåsvik
Marika Borgman
Anshuman Dubey
Sebastian Bengtsson
Pauline Muñoz-Olsö
Mikael Hedlund
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