Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur
Skånedistriktet

Protokoll fört vid Skånedistriktets 77 årsmöte, Daniscos hörsal i Arlöv
Arr: Burlövs Folkdansgille
Innan årsmötet bjöds härlig underhållning i form av skånska visor och sånglekar, framförda
av ”ungdomar” från Burlövs Folkdansgille. Därefter höll ordföranden i Burlövs
Kommunfullmäktige, Elsie Nilsson, ett trevligt tal om näringsliv och sevärdheter i kommunen.

§1 Årsmötets öppnande
Distriktsordförande Klas Andersson inledde med att kortfattat berätta om det gångna året, med
både sorger och glädjeämnen. Vår nye regionsrepresentant, Urban Lind (från Göteborg)
hälsades välkommen och Klas förklarade därefter Skånedistriktets 77 årsmöte öppnat.
§2 Meddelanden
En tyst minut hölls till minne av Nils Svensson.
§3 Fastställande av röstlängd, upprop av
a ombud Alla ombud prickades av vid ankomsten och ropades sedan upp föreningsvis,
närvaro bekräftades då med handuppräckning. Även ombud som anmälts först vid ankomsten
välkomnades att rösta. Antalet röstberättigade ombud fastställdes till 77, ett antal som efter
kontroll av närvarolistan justerades till 78.
b styrelse och funktionärer Distriktets styrelse och närvarande funktionärer ropades upp och
bockades av. Fem styrelserepresentanter och elva funktionärer närvarade vid mötet.
Totalt 83 röster.
§4 Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades behörigen utlyst.
§5 Fastställande av dagordning
Den planerade dagordningen kompletterades enligt följande:
11 Övrig rapportering
11g Information från projektgruppen för kurs i engelska danser
15 Övriga under punkt 5 anmälda ärenden
15a UMR: Ungdomsringens medlemsregister
15b Skolinformatörer
Dagordningen fastställdes med dessa tillägg.
§6 Val av årsmötesfunktionärer
a två mötesordförande Till mötesordförande valdes Gert-Ove Ohlin och Hans Malmström.
b två protokolljusterare Till protokolljusterare valdes Per- Göran Hall och Alf Knutsson.
c två rösträknare Till rösträknare valdes Peter Duvemark och Torsten Ström.
d tre referenter Till referenter valdes Leif Johansson, Gunnar Gunnarsson och Lars-Åke
Nilsson.

De nyvalda mötesordförandena tackade för förtroendet, tog över ordförandeskapet och
fortsatte förhandlingarna enligt tidigare fastställd dagordning.
§7 Godkännande av protokoll från årsmöte 2000-03-18
Efter tillägget att samtliga ledamöter i verksamhetsrådet valdes för en tid av ett (1) år,
godkändes protokollet från föregående årsmöte.
§8 Godkännande av verksamhetsberättelse
Påpekades att aktuellt medlemsregister för Skånedistriktet saknades. Detta medlemsregister
fanns dock tillgängligt för alla vid mötet och Klas Andersson meddelade att föreningar vars
medlemsantal förändrats så att ombudsantalet påverkades, hade meddelats i god tid.
§9 Ekonomisk berättelse
Distriktskassör Mats Emanuelsson visade den ekonomiska rapporten och konstaterade ännu
en gång att bl a inställda kurser medfört ett ganska stort överskott.
Användandet av ”SPP-pengarna” diskuterades.
Anneli Åkesson, Ringsjögillet, menade att pengarna kunnat användas till annat, t ex våra barn
och ungdomar. Distriktsstyrelsen svarade att medel för detta finns ändå.
Allan Laursen, Lunds Studenters Folkdanslag, välkomnade det extra tillskottet för
föreningarna och menade att vi ändå kunde satsa pengar på barn- och ungdomsverksamheten.
Diskussionen fortsatte, flera röster höjdes för pengar till föreningarna, och avslutades med en
omröstning där Annelis förslag ställdes mot styrelsens. Styrelsens förslag, d v s att
30kr/medlem utbetalas till föreningarna, fick störst gehör.
Per-Göran Hall, Kristianstads Hembygdsgille, och Camilla Persson, Folkdansens Vänner
Malmö, påpekade båda att ”SPP-pengarna” borde ha redovisats bland intäkterna, något som
styrelsen lovade ta till sig.
Den ekonomiska berättelsen godkändes slutligen.
§10 Revisionsberättelse samt beslut om ansvarsfrihet
Revisionsberättelsen lästes upp men godkändes inte, eftersom den endast hade underskrift
från en av revisorerna. Istället beslutades om bordläggning. Klas Andersson påpekade att inga
ändringar (inte ens en extra namnteckning) får göras efter bordläggning, varför tidigare beslut
återkallades. Styrelsen föreslog att revisionen skulle godkännas under förutsättning att
ytterligare en revisor skrivit under inom en månad och att ett extra årsmöte annars skulle
hållas. Detta förslag vann årsmötets gehör. Revisionsberättelsen godkändes på nämnda villkor
och ansvarsfrihet beviljades i enlighet med revisorns förslag.
§11 Övrig rapportering
a Omorganisation av distriktsarbetet
Klas Andersson berättade att tidigare sektionsrepresentanter uppgett att de i verksamhetsrådet
saknar ”bollplank” inom ”sitt” område. I förslaget under §16 föreslår valberedningen därför
två representanter från varje område ingå i verksamhetsrådet.
b Brodansen
Klas gjorde en kort sammanfattning om detta minnesvärda arrangemang som dock varken
blev lika stort eller lika medialt som det var tänkt. Han berättade också om en del problem i
samarbetet med Röda Korset, ej hållna löften mm. Röda Korset har lovat kalla deltagande

organisationer till en stor utvärdering och årsmötet gav styrelsen i uppdrag att hålla sig
framme när detta blir aktuellt.
c Scout 2001
Lars-Åke Nilsson informerade om den Jamboree (=dundrande läger) som i sommar ska gå av
stapeln i Rinkaby. Ca 3000 funktionärer ska organisera och aktivera ca 25000 deltagare (11 år
och uppåt) i den smärre stad som kommer att byggas upp för arrangemanget. Bland
aktiviteterna finns det kanske plats för oss. Ännu har inget svar kommit från vår
kontaktperson, men så fort vi vet vad som gäller görs en skrivelse till föreningarna.
d Rapport från Ungdomsringens riksstämma
Klas rapporterade kortfattat från riksstämman i Kiruna, ett bra arrangemang i vacker miljö. En
del arbetsgrupper tillsattes inför nästa stämma, för att utarbeta förslag till ev omorganisation
av riksorganisationen, förändring av medlemsbegreppet, namnändring mm. Riksstämman
beslutade om ny basledarutbildning och en påbyggnadskurs samt att göra en ordentlig insats
för att synas – att finnas med där det händer saker helt enkelt.
e Anneli Åkesson om Skånedansarna
Anneli Åkesson berättar att Skånedansarna nu har både dansare och spelmän, totalt har ca 20
ungdomar deltagit. Gruppen kommer kanske att resa till Tyskland i höst. Någon längre resa är
dock inte planerad ännu – ungdomar planerar inte gärna på lång sikt.
f Information om basledarutbildningen
Ann-Charlotte Blixt informerade om den basledarutbildning som Ungdomsringen under
hösten ska hålla i Skåne. Utbildningen vänder sig till alla ledare och innehåller fyra block;
psykologi, pedagogik, ledarskap och ungdomsringskunskap.
e Engelska danser
Gunnar Gunnarsson rapporterade om pilotprojektet Engelska danser, kurser i samarbete
mellan distrikt och förening. Då intresset varit stort för kurserna den 5/5 och 9/5,ordnas ännu
ett kurstillfälle den 7/5.
§12 Förslag från styrelsen
a Kurs- och konferenstraktamenten
Styrelsens förslag, att inga traktamenten utgår, godkändes.
b Körersättning vid bilkörning
Styrelsens förslag, att den skattefria delen enligt inkomstskattelagen f n 16kr/mil utgår,
godkändes.
c Budget 2001
Budgeten för 2001 visades och godkändes.
d Beslut om årsavgifter för 2002
Styrelsen föreslog en årsavgift på 70kr för dem som är 25 år och yngre och 100kr för dem
som är äldre, en sänkning på 10kr för barn och 20kr för vuxna.
Bengt-Ove Johnsson föreslog oförändrad avgift för vuxna (d v s 120kr) och en sänkning på
30kr (d v s 50kr) för barn.
Genom omröstning beslutades i enlighet med styrelsens förslag.
§13 Inkomna motioner
Motion nr 1 angående ändring av förslag som läggs på årsmötet
Årsmötet beslöt att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.
Beslutet föregicks av en kortare diskussion om vad årsmötesombuden egentligen har mandat
till och kring skillnaden mellan att lägga ett nytt förslag och att lägga ett motförslag.
Motion nr 2 angående projekt riktat till barn och ungdom i skolorna
Motionen tillstyrktes i enlighet med styrelsens förslag.

§14 Plats för årsmöten
2002 Brogårdagillet Passade på att hälsa välkomna till årsmöte med efterföljande samkväm.
2003 Folkdansens vänner, Malmö
2004 Inget förslag finns ännu…
§15 Övriga under punkt 5 anmälda ärenden
a UMR (Ungdomsringens medlemsregister)
Om man i sin förening har ett avvikande funktionärssystem som man redovisar i sin rapport
till Ungdomsringen, ”gissar” man därifrån utifrån gängse normer. Problem föreligger även vid
tidningsutskick mm – har man önskat endast en tidning/adress så kan man plötsligt få två ändå
o s v.
Styrelsen lovade att kontakta rikskansliet.
b Skolinformatörer
Årsmötet bejakade förslaget att tillsätta en projektgrupp för uppsökande verksamhet bland
barn och ungdom (i enlighet med motion nr 2 samt styrelsens yttrande kring denna) och beslöt
om hänskjutning till verksamhetsrådet.
§16 Fastställande av verksamhetsområden och antal ledamöter
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag:
Dans/Musik/BU 2 ledamöter
Dräkt
2 ledamöter
Slöjd
2 ledamöter
Forskning/Kultur 2 ledamöter
Ungdomsråd
4 ledamöter
§17 Val av
a ordförande för ett år: omval Klas Andersson
b två styrelseledamöter för två år: omval Mats Emanuelsson
omval Siv Nilsson
c två styrelsesuppleanter för ett år: omval Stig Hellemarck
omval Leif Johansson
d en revisor för två år: nyval Gunilla Gyllencreutz (avgående Margaretha Flycht)
e en revisorssuppleant för ett år: nyval Camilla Persson (avgående Gunilla Gyllencreutz)
f ledamöter till verksamhetsrådet för ett år:
- Dans/Musik/BU: omval Jan Mårtensson och Annely Britzén
- Dräkt: omval Siv Nilsson, nyval Anna Nilsson
- Slöjd: omval Anders Bengtsson, en vakans
- Forskning/Kultur: omval Stig Hellemarck och Ann-Margret Malmqvist
- Ungdomsrådet: nyval Anna Nilsson (avgående Viktoria Jönsson), tre vakanser
g arkivarie för ett år: omval Torsten Bäck
h ledamöter till valberedningen, en sammankallande för två år, övriga för ett år:
omval Lars-Åke Nilsson (sammankallande), nyval Anneli Åkesson och Stefan Olsson
(avgående Eva Friberg-Dehlin och Thomas Pilkrona).
§18 Årsmötets avslutande
Mötesordförande Gert-Ove Ohlin lämnade tillbaka klubban med orden ”nu är det slut”.
Distriktsordförande Klas Andersson tackade mötesordförandena för ett väl genomfört uppdrag
och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

Petra Gunnarson
Justeras:

Per-Göran Hall

Alf Knutsson

