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pRoroKolr 6gnr Ansmorr 2020-08-18

Plats: Digitalt irsmdte via Teams Klockan 19:00

Rostldngd: se bilaga 1

97 Upprop oah faststiillande av riistliingd fdr miitet

Klubbens ordf<jrande Anna lsv6n dppnade och vdlkomnade alla till irsmdtet. En fdrteckning med de
medlemmar som var ndrvarande pi plats samt de som ansldt till m6tet via teams innan mcjtets start
blev 22 medlemmar med rdstrdtt och tillika rdstldngd. Arsm6tet fastanstillde rdstldngden. Bifogas
protokollet som bilaga 1.

92 Frdga om miitet utlyst pd riitt siitt

Anna lsv6n redogjorde for pA vilka sitt som klubben kallat till irsmilte, detta skedde genom: Mail-
utskick till samtliga medlemmar, kallelse via hemsidan samt annonsering i ortspress. Arsm<itet
faststillde att m<itet utlyst p6 rdtt sdtt.

93 Faststiillande av fiiredragningslista

Anna redogjorde f<jr friredragningslista. Arsmdtet faststdllde foredragningslistan.

94 Val av ordfdrande samt sekreterare f6r miitet

Till ordf6rande valdes Goran Larsson. Till sekreterare valdes Ann-Sofi Rdngefors.

55 Val av 2 justerare

Tilljusterare tillika r6strdknare valdes Mats Georgsson samt Susanne Olsson

06 Val av 3 ledamiiter i valberedningen fdr en tid av ett dr, varav en sko vdra sammankollande

Arsmcitet beslutade att Daniel lsv6n, Hans Eriksson blir ledamoter i valberedningen for en tid av ett
6r. Arsm<itet ger Daniel lsv6n samt Hans Eriksson i uppdrag att finna en tredje ledamot i
valberedningen gdrna en ungdom samt for att skapa jdmlikhet gdrna av kvinnligt kcin.

1 Daniel lsv6n Sammankallande

2 Hans Eriksson

3XX

57 Faststiillande av verksamhetsberiittelse samt resultat- och balonsriikning

Arsmdtet beslutade att ldgga verksamhetsberdttelsen och resultat- och balansrdkningen till
handlingarna.
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98 Revisorns beriittelse iiver styrelsens fiirvaltning

G6ran Larsson gick igenom Revisorns berdttelse over styrelsens fdrvaltning.

Arsm6tet beslutade att ldgga denna t i l l  handlingarna.

59 Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Arsmotet beviljade styrelsen ansvarsfrihet for det 96ngna 6ret.

970 Faststiillande av avgifter fiir kommande verksamhetsdr

Styrelsen foreslog att medlemsavgifterna och styrelsearvodet ska forbli of6rdndrade.

Medlemsavgift per 6r f6r vuxen 250kr. Fiir ungdom, till det 6r man fyller 25 6r, 100 kr. For familj
skriven pi samma adress 500kr. Om medlemskap tecknas pi hosten betalas halva medlemsavgiften.
Styrelsearvode fOr ordforande och kassdr 200 kr/styrelsemote, arvode till ovriga styrelsemedlemmar
100 kr/styrelsemote.

Arsmdtet faststdllde medlemsavgifterna och styrelsearvode enligt detta fiirslag.

577 Behondling av

- verksamhetsplan fdr det kommande verksomhetsdret
- budget fdr det kommande verksamhetsdret
- inkomno propositioner och motioner

Arsmotet antog verksamhetsplan f6r det kommande verksamhetsiret

Arsmcitet antog Budgeten for det kommande verksamhetsiret

Arsm6tet hade inga propositioner att behandla.

Motion avsl6s dd det dr en verksamhetsfr6ga och 6rsmdtet ger uppdrag till styrelsen att utreda och
besluta i frdgan.

Motion avslAs dd det dr en verksamhetsfrdga och 6rsmotet ger uppdrag till styrelsen att utreda och
besluta i frigan.

Motion avslis di den inkom for sent till det forsta utlysta ftlrsta irsmotet samt fdr att det ir en
stadgefr6ga som ska lyftas med Svenska danssportsfdrbundet innan beslut kan tas. Arsmdtet ger i
uppdrag till styrelsen att utreda och besluta i frigan efter att ha haft lyft detta med Svenska
da nssportsfcirbu ndet.

572 Faststiillande av antal ledamiiter i styrelsen kommande verksamhetsdr

Arsm6tet faststdllde att styrelsen ska best6 av 4 ordinarie ledamdter utdver ordf6rande.

573 Val av styrelse och revisorer

Daniel lsvdn redogjorde for valberedningens fdrslag

a) foreningens ordforande for en tid av ett 6r: Mats Georgsson Nyval
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b) Halva antalet ordinarie ledamdter, fiir en tid av tv6 6r

Ledamot l-: Mats Mattiasson 1 ir kvar

Ledamot 2: Lisbeth Tettli 1 5r kvar

Ledamot 3: Erik Nilsson 16r kvar

Ledamot 4: Marcus Hyttmo Nyval 2 6r

Suppleanter fcjr en t id av 1 6r suppleanterna ersdtter fr invarande ledamoter i  ndmnda
intrddesordning.

Suppleant 1: Jenny Sundell

Suppleant 2: Yvonne Kron

c) Styrelseelev fdr en tid av ett 6r: Axel Hansson
d) Revisor fdr en tid av ett 6r: Torbj6rn Nordin Omval

Revisorssuppleant utses av revisorn inom Grant Thornton

Arsmdtet antog valberedningens fdrslag pi ny styrelse samt revisor.

574 Beslut om erlorderligt antal om bud till andra miiten

Goran Larsson f6reslog att tilltrddande styrelse fdr besluta om erforderligt antal ombud till andra
m6ten. Arsmdtet antog Gorans Larssons fdrslag.

075 Miitets dvslutande

Ordforande G6ran Larsson tackade de nirvarande pd motet for deltagande och avslutade 6rsmotet.

Ordf6rande

tuL
Gilran Larsson

J usterare

1ttru'e-CLtaA

And-Sofi Ringefors

Susanne Olsson
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Anna lsv6n

Elsa Jonsson

Mats Mattiasson

Ann-sofie RAngefors

Andreas Sundelin

Martin Godenius

Caroline Westerlund

Victoria Engvall

Eva Mattiasson

Patrik Bengtsson

MikaelJcinsson

Jenny Sundell

Linda Sahlin

Einar Eriksson

Carina Riswall

Bea Backlund

Marianne Wiklund

Yvonne Kroon

Susanne Olsson

Erik Nilsson

Mats Georgsson

Daniel lsv6n

Summa 22 personer
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