Årsmötesprotokoll 2019-09-15
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
Röstlängden väntar med att fastställas till deltagarlistan är insamlad med namn.
Röstlängden fastställs till 38.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
De flesta handlingar har utlysts på rätt sätt, men vissa dokument kom in dagen innan
årsmötet. Årsmötet accepterar handlingarna och årsmötet fastställer att handlingarna
är utlysta på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
Årsmötet fastställer föredragningslistan.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Rickard Wahlström väljs till mötesordförande.
Emma Olofsson väljs till mötessekreterare.
5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
Pernilla Ekelund och Jean-Philippe Green väljs till protokolljusterare tillika
rösträknare.
6.
a. Föreningens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.
Det stora under året är att det har varit en helt ny styrelse vilket har inneburit
mycket arbete. Styrelsen har påbörjat arbetet med en medlemsundersökning
samt har arbetat med att få igång helt nya grupper, lokal- och
kommunikationsgrupp. Planen är att få igång fler grupper under året. Vidare
har det arbetats med att förenkla arbetet med det administrativa kring
ekonomin.
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste räkenskapsåret.
Förvaltningsberättelsen läggs till handlingarna.
Den tidigare redovisningsfirman sa upp sig under hösten 2018. Ny firma var
på plats i januari 2019. Vi har ungefär en halv miljon i skulder till ledare och

DJ:s i form av stipendiepengar.
Nästan en miljon i eget kapital (998 kkr), ca 666 kkr placerade på ett
fasträntekonto samt 1 552 kkr på övriga bankkonton vid verksamhetsårets
slut. Årets resultat bestående av 363 654 kr läggs till det egna kapitalet.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret.
Revisorerna har inte varit med på styrelsemötet för att de har varit borta från stan samt att de
har fått få inbjudningar. Revisorerna anser att det i början var svårt att tyda beslut i
protokollen men att det blivit betydligt bättre under året. Revisorerna tycker att det varit för
stort fokus på ekonomi för diverse event under året. Revisorerna har haft bra koll på
ekonomin och trots att bokslutet kom 24 timmar innan årsstämman så gjorde det inte så
mycket. Revisorerna anser att det varit hög vinst samt tycker att det är bra att ett nollresultat
budgeterats för kommande verksamhetsår.
Revisorernas berättelse godkändes av årsmötet.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Ansvarsfrihet för juni 2018-juli 2019 beviljas av stämman.

9. Fastställande av medlemsavgifter.
Årsstämman fastställer medlemsavgiften till 350 kronor för helår och 200 kronor från och
med *7första mars.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets/räkenskapsåret.
Röstlängden fastställs till 37

Yrkanden angående verksamhetsplanen
a. Daniel Hermansson, ändringsyrkande
Ordet “föreningsbibel” i verksamhetsplanen ändras till “föreningsguide”.
Årsmötet bifaller yrkandet.
b. Emmeli Malmqvist, tilläggsyrkande

Styrelsen ska arvoderas för sitt årliga arbete, för att öka motivationen och engagemanget.
Styrelsen tar fram förslag till nästa årsmöte.
Årsmötet avslår yrkandet.
c. Ida Håkansson, tilläggsyrkande
Att lägga upp en plan för vad vinst och tidigare vinst och eventuell framtida vinst ska
investeras i, exempelvis en pott som ska gå till underhåll av Forum, en pott som ska läggas
på gratis danskvällar med band och en pott som ska investeras i uppstart av nya
evenemang (t.ex. att söka som stipendium)
Försöksvotering hålles. Årsmötet är ganska oenig i frågan vilket gör att diskussion om
motionen öppnas upp.
Röstlängden fastställs till 35.
Röster bifall: 12
Röster avslag: 14
Årsmötet avslår yrkandet.
d. Ida Håkansson, tilläggsyrkande
Styrelsen undersöker möjligheten att det återkommande, t.ex. en gång per månad, ordnas
socialdanskvällar med liveband, med gratis entré för medlemmar och
subventioneratentrépris för studerande, arbetssökande, pensionärer och sjukskrivna.
Årsmötet bifaller yrkandet.
e. Mokhtar Mapar, tilläggsyrkande
Improving the ventilation
1. The lokalgrupp will discuss such matter with the landlord and investigates the
implementation of this solution or other alternatives that can help to improve the
ventilation at the Forum when needed.
2. The board decides on its implementation of feasible options based on lokalgrupp’s
advice.
Årsmötet avslår yrkande e1.
Yrkande e.2. faller pga. avslag av yrkande e.1..
f. Alexander Angrén, tilläggsyrkande
Styrelsen undersöker att koppla sig till ett studieförbund såsom Sensus/Bilda etc. och på så
sätt få ekonomiskt bidrag för studiecirklar i form av dansundervisning.
Årsmötet avslår yrkandet.

Yrkanden angående budget
g. Jonas Lundh, ändringsyrkande
Under “Förslag till budget” stryka “Eventet ska bära…” samt tabellen under.
Årsmötet bifaller yrkandet.
Diskussionen har handlat om att nya event behöver gå plus minus noll på 80 procent
beläggning, medan det räcker för väletablerade event att ha 95 procents beläggningsgrad.
h. Felix Viberg, tilläggsyrkande
Den intäkt som varje event genererar direkt sätts in på ett imaginärt konto för användning
kommande år. Kontot rymmer 50 kkr som inte presenteras.
i. Sofie Fredriksson, tilläggsyrkande
Att avgiften för fika vid tedansgruppens tedanser förmedlemmar (med närsående som
gäster) stryks och att fika erbjuds gratis till deltagande vid tedansgruppernas tedanser.
Streck i debatten begärs och bifalles.
Röstlängden fastställs till 32.
Årsmötet avslår yrkandet.
j. Olov Vik och Jonas Larsson, ändringsyrkande
Höjning av ledarbidrag
Ledarbidraget höjs 50 % för att i så stor mån det är möjligt motverka icke fyllda kursscheman
och bortfall av ledare.
Försöksvotering begärd och verkställd. Det är jämnt mellan avslag och bifall.
Streck i debatten begärd och verkställs.
k. Sandra Holmberg, ändringsyrkande
Ledarbidraget höjs med 25 %.
Yrkande j och k ställs mot varandra genom acklamation med handuppräckning.
Yrkande j bifalles och k avslås.
Yrkande J bifalles som ändringsyrkande till budget genom acklamation med
handuppräckning.

Reservation mot yrkande J:
“Vi reserverar oss mot att årsmötet beslutat om att höja ledarbidraget med 50 %. Det nämns
inte i beslutet hur kostnadsökningen ska hanteras i budgeten eller när beslutet ska träda i
kraft. Vi anser att det saknas en konsekvensanalys av ekonomiska konsekvenser. Större
ekonomiska beslut bör föregås av en motion så att ärendet behandlas och görs synlig för
alla medlemmar
Signerat,
Daniel Hermansson, Annika Perlander, Trygve Gröndahl, Jonas Lundh, Marie-Agnés Lefort”

Verksamhetsplanen för räkenskapsår 19/20 med ovanstående bifallna yrkanden bifalles av
årsmötet.
Budget för räkenskapsår 19/20 med ovanstående bifallna yrkanden bifalles av årsmötet.

11. Val av
a. föreningens ordförande för en tid av 1 år; Pauline Muñoz-Olsö
b. föreningens kassör för en tid av 1 år; platsen lämnas vakant. Årsstämman
avser att tillsätta extern kamrer samt ändra stadgarna.
c. 3-7 ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år; Mårten Olsen, Nova Norell,
Pernilla Ekelund, Fredrik Simu, Lisa Bohlin, Khaled El Samman
d. 0-2 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. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta; Jonas Larsson och Susanna Németh som
ordinarie, och Marika Borgman som suppleant
f. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses
till ordförande; Rickard Wahlström, Olov Vik, Lisa Janson
g. beslut om val av ombud till DSF-möten (och ev. andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud); platsen lämnas vakant
och överlåts att lämnas till styrelsen att fylla.
Valberedningens förslag bifalles.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a. Proposition: ändra tidpunkt för årsmötet.
Yrkande
Ändra punkt 15 i stadgan, första avsnittet till
“Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad
på tid och plats som styrelsen bestämmer.”
b. Jonas Lundh, tilläggsyrkande
Under paragraf 21 efter “beslut om val av ombud till SDF-möten…” lägga in en ny rad “Med
start vid nästa verksamhetsårs start”.

Streck i debatten begärd och bifalles.
Styrelsen jämkar sig med tilläggsyrkande b.
Röstlängden fastställs till 29.
Av antalet som röstar så måste ⅔ majoritet av de avgivna rösterna vara bifall för att förslaget
om stadgeändring ska gå igenom. Röstningen genomförs genom handuppräckning.
Röster bifall: 12
Röster avslag: 5
Propositionen med tilläggsyrkande b bifalles av stämman.
c. Daniel Hermansson, tilläggsyrkande
Det inrättas ett andra möte på tidiga hösten för att bevilja f.d. styrelse ansvarsfrihet.
Styrelsen får i uppdrag att förbereda och presentera genomförandet i vår på kommande
stämma.
Avslås
d. Proposition: ändra tid för senast inkomna motioner
Yrkande
Ändra punkt 16 i stadgan, andra avsnittet till
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen
skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
Röstlängden fastställs till 28
Av antalet som röstar så måste ⅔ majoritet av de avgivna rösterna vara bifall för att förslaget
om stadgeändring ska gå igenom. Röstningen genomförs genom handuppräckning.
Röster bifall: 23
Röster avslag: 0

e. Motion från Stina Johansson: Pengahantering under events.
Yrkande:
- att styrelsen utreder hur pengar ska hanteras i föreningen. Alla inköp, flygbiljetter, hotell,
mat, etc. under stora event då det är mycket utlägg.
- att styrelsen utreder om det går att få ett kreditkort inom föreningen som de i
organisationen kan använda alt. få en summa pengar i förskott att disponera.
Styrelsen yrkar bifall.

Förslag om streck i debatten begärd och bifallen.
Motionen bifallen i sin helhet.
f. Motion från Robert Masgren: Styrelsen bör besluta om att avsätta budget för att anlita
någon som kan skapa en ny hemsida åt wcj.
Yrkande
En referensgrupp sätts ihop för arbetet med en ny hemsida. Referensgruppen kan förmedla
behov och visioner till personen som gör hemsidan. Referensgruppen kan exempelvis bestå
av representanter från styrelsen och kommunikationsgruppen, samt ytterligare personer med
relevant kompetens.
Motionen besvarad i och med verksamhetsplanen.

13. Övriga frågor.
a. En motion kom in för sent av Sandra Holmberg men behandlas under övriga frågor.
Motion: Vem ska få plats?
Yrkande
1. Till samtliga av föreningens dansläger och kurser med gästlärare ska anmälan för
föreningens medlemmar öppna minst två dygn innan öppnas för utomstående, ifall
den är öppen för utomstående.
2. För att en person ska räknas som medlem i detta avseende ska hen antingen ha
betalat medlemsavgift minst en månad innan anmälan till aktiviteten öppnar, eller ha
haft ett medlemskap det senaste året som förnyats inför att anmälan till aktiviteten
öppnar.
3. Antalet platser ska inte kvoteras mellan medlemmar/utomstående.
Sandra Holmberg, ändringsyrkande till a.
Punkt 2 i motionen stryks. Istället delegeras till styrelsen att formuleras vem som räknas som
medlem i just situationer som beskrivs i motionen.
Då denna fråga kom in för sent kan inte beslut tas. Däremot är detta en fråga som kan
behöva diskuteras, exempelvis i olika medlemsforum inom föreningen. Stämman lyfter att
det är väldigt svårt att få plats på läger, samt att det är utvecklande att dansa med människor
från andra dansscener.
b. Det finns många tankar hos folk och det uppmanas att ha en kontinuerlig dialog med
styrelsen.
14. Mötet avslutas
Pauline avslutar mötet.
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