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Plats: Sandviken Klockan L8:00

Rostldngd: Ndrvarande 49 medlemmar, fcirteckningen forvaras hos styrelsen.

97 Upprop och faststiillande av riistliingd fiir miitet

Klubbens ordforande Mats Georgsson 6ppnade och vdlkomnade alla till 6rsmdtet. En forteckning
med de medlemmar som var ndrvarande p6 plats riknades via incheckningsdator. Summa ndrvarade
49 medlemmar med rostratt och tillika rdstldngd. Arsm6tet fastanstdllde r6stldngden.

Bilaga med ndrvarande medlemmar forvaras hos styrelsen.

52 Frdgo om miitet utlyst pd riitt siitt

Mats Georgsson redogjorde for p6 vilka sdtt som klubben kallat till 6rsmote, detta skedde genom:
Mail-utskick t i l lsamtl iga medlemmar, kal lelse via hemsidan, samt isociala medier. Arsm<jtet
faststdllde att motet utlyst pi rdtt sdtt.

5 3 Fa ststii I la n d e av fii red ra g n i n g sl i sta

Mats Georgsson redogjorde for foredragningslista. Arsmotet faststdllde fciredragningslistan.

94 Val av ordfiirande samt sekreterare fdr mdtet

Ti l l  ordfdrande valdes Goran Larsson. Ti l l  sekreterare valdes Jenny Sundell.

55 Val ov 2 justerare

Tilljusterare tillika rdstrdknare valdes Einar Eriksson samt Patrik Bengtsson.

96 Val av 3 ledomiiter i valberedningen fiir en tid qv ett dr, varav en ska voro sammonkallonde

Arsmotet beslutade att Daniel lsv6n, Hans Eriksson, Elisabet Persson bl ir ledamoter ivalberedningen
for en tid av ett 6r.

1: Daniel lsv6n Sammankallande

2: Hans Eriksson

3: Elisabet Persson

57 Faststiillande ov verksdmhetsberiittelse samt resultat- och balansriikning

Arsm6tet beslutade att ldgga verksamhetsberdttelsen och resultat- och balansrikningen till
handlingarna.
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58 Revisorns beriittelse iiver styrelsens ldrvaltning

Gdran Larsson gick igenom Revisorns berdttelse 6ver styrelsens forvaltning.

Arsmotet beslutade att ldgga denna t i l l  handlingarna.

99 Ansvorsfrihet fiir styrelsen

Arsmotet beviljade styrelsen ansvarsfrihet fdr det 96ngna 6ret.

970 Faststiillsnde av avgifier fiir kommande verksamhetsdr

Styrelsen foreslog att medlemsavgifterna och styrelsearvodet ska forbli ofdrdndrade.

Medlemsavgift per 6r fiir vuxen 250kr. Fdr ungdom, till det 6r man fyller 26 6r, 100 kr. Fdr familj
skriven pi samma adress 500kr. Om medlemskap tecknas pi hosten betalas halva medlemsavgiften.
Styrelsearvode for ordf6rande och kassrir 200 kr/styrelsemote, arvode till ovriga styrelsemedlemmar
100 kr/styrelsemcite.

Arsmotet faststdllde medlemsavgifterna och styrelsearvode enligt detta fiirslag.

577 Behandling av

- verksomhetsplon fdr det kommande verksomhetsdret
- budget for det kommande verksanhetsdret
- inkomno propositioner och motioner

Arsmcitet antog verksamhetsplan fdr det kommande verksamhetsdret.

Arsmdtet antog Budgeten for det kommande verksamhetsiret.

Arsmdtet hade inga proposit ioner och motioner att behandla.

Motet antog de forslag till aktiviteter 2022 som gavs frin 6rsmdtet:

- fd tillbaka de som inte kiinner sig etoblerade i klubben (grdn, gul). Svdrore att komma in pd
kurserna niir mon mdste anmtila sig med ndgon (kurser dr pd gdng till hdsten, pd samma sdtt
som hiisten 2020 (Lillsj\skolan))

- Bjudo in donsore till frdn ndgra dr tillbaka till vdra aktiviteter, f6r att fdngo upp gamlo
medlemmar.

- Varo mer aktiv pd sociola medier, onnonsera om kurser, oktiviteter
- Fd igdng born och ungdomsverksamheten (dans iskolon, sommardansskolan, beh1vs

kursledare)
- Uppvisningsgrupp
- Oka ontalet medlemmar i tdvlingsgrupp och fd in fler kursledore

572 Faststiillonde av antal ledamiiter i styrelsen kommonde verksamhetsdr

Arsmotet faststdllde att styrelsen ska besti av 4 ordinarie ledamoter utdver ordforande.
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573 Val av styrelse och revisorer

Goran Larsson redogjorde for valberedningens f6rslag

a) foreningens ordf<irande f6r en tid av ett ir: Mats Georgsson omval 1 6r

b) Halva antalet ordinarie ledam6ter, fiir en tid av tvl 6r

Ledamot 1: Mats Matt iasson omval2 ir

Ledamot 2: Lisbeth Tettli omval 2 6r

Ledamot 3: Erik Nilsson omval 1ir

Ledamot 4: Jenny Sundell omval 1 6r

Suppleanter f6r en tid av 1 6r suppleanterna ersitter frinvarande ledamtiter i ndmnda

intrddesordning.

Suppleant  1 :Alexander  F l ink nyval  1 i r

Suppleant 2: Axel Hansson nYval 1 6r

Suppleant 3: Yvonne Kron omval 16r

Styrelseelev: vakant

c) Revisor fdr en tid av ett ir: Torbjdrn Nordin omval
Revisorssuppleant utses av revisorn inom Grant Thornton

Arsmtjtet antog valberedningens forslag pi ny styrelse samt revisor.

074 Bestut om erforderligt antal om bud till andra mdten

Goran Larsson f6reslog att tilltrddande styrelse fir besluta om erforderligt antal ombud till andra

mdten. Arsmotet antog G6rans Larssons forslag.

575 Miitets avslutdnde

Ordf6rande Goran Larsson tackade de ndrvarande pA motet f6r deltagande och avslutade 6rsmdtet'

Sekreterare

Justerare
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Einar Eriksson

Ordfdrande
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Goran Larsson

Justerare

?),;Lb*rLn,
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