Folkdansringen Skåne
Protokoll
fört vid Folkdansringen Skånes 82:a årsmöte i Åhusparken, Åhus den 25 mars 2006.
Per Göran Hall från Kristianstads Hembygdsgille hälsade välkommen till Åhus och berättade
lite om Parkens historia och verksamhet.
§ 1 Årsmötets öppnande
Ordförande Stig Hellemarck hälsade alla välkomna och gav en kort tillbakablick på det
gångna året.
Medlemmarna Kerstin Hall och Hasse Börsmark, som avlidit under året, hedrades med
en tyst minut. Därefter förklarades årsmötet öppnat.
§ 2 Fastställande av röstlängd
Upprop förrättades i samband med ankomst och det fanns 67 ombud från 35 föreningar
samt 5 styrelseledamöter på plats. Röstlängden fastställdes till 72 röster. 4 personer
deltog utan att vara ombud.
§ 3 Årsmötets behöriga utlysande
Kallelse med tillhörande handlingar hade skickats ut och har funnits presenterad i
Pilavisan. Årsmötet beslöts vara utlyst på behörigt sätt.
§ 4 Val av mötesfunktionärer
a) mötesordförande; Torsten Ström och Hans Malmström föreslogs och valdes till att
leda dagens förhandlingar.
b) mötessekreterare; Kerstin Evander utsågs till sekreterare för årsmötet
c) protokolljusterare; Inger Fröjdh och Maria Cedergren valdes att justera
årsmötesprotokollet.
d) rösträknare; Rune Johansson och Peter Dunemark utsågs till rösträknare vid
eventuell omröstning.
Mötesfunktionärerna intog sina platser och Torsten Ström fortsatte med dagordningens
§ 5 Fastställande av föredragningslista
Den utskickade/utdelade föredragningslistan fastställdes.
§ 6 Protokoll från årsmöte 2005-04-02
Protokollet, utskickat till föreningarna under året, ansågs genomläst och lades utan
kommentarer till handlingarna.

§ 7 Behandling av verksamhets- och ekonomisk berättelse
Stig Hellemarck kommenterade verksamhetsberättelsen kring bl a kursverksamheten och
ungdomsrådets arbete samt lämnade ett tillägg beträffande utdelat förtjänsttecken.
Verksamhetsberättelsen godkändes.
Klas Andersson kommenterade den ekonomiska berättelsen och det avvikande resultatet
(mindre underskott än budgeterat). Den ekonomiska rapporten lämnades utan övriga
frågor och kommentarer och godkändes av årsmötet.
§ 8 Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet.
Revisionsberättelsen lästes upp och årsmötet beslöt
- godkänna handlingarna enligt § 7,
- godkänna revisionsberättelsen samt enligt revisorernas förslag
- bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 9 Behandling av ärenden från styrelsen
Stig Hellemarck informerade om bakgrund till styrelsens proposition i § 14 som föreslås
avveckla ungdomsrådet och utöka utbildningsrådet. Stig kommenterade bakgrunden till
förslaget kring ungdomsrådets svårigheter att nå ut till föreningarna och därmed
genomföra planerade aktiviteter. Föreslås därför att utbildningsrådet utökas med en
ledamot och att man tar över arbetsuppgifterna med inriktning även på ungdomsverksamhet.
Camilla Fransson, FV Malmö, beklagade att ungdomsrådets arbete inte lyckats men
biföll styrelsens förslag.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag
§ 10 Behandling av motioner
Inga motioner hade lämnats till årsmötet.
§ 11 Beslut om verksamhetsplan och budget för 2006.
Stig Hellemarck presenterade den utskickade verksamhetsplanen och kommenterade
kursverksamheten och övrig verksamhet.
Årsmötet beslöt godkänna verksamhetsplanen (bilaga).
Klas Andersson kommenterade budgetförslaget som visar underskott, -30 000 kr.
Påpekades också att det kan finnas behov av att extern kursledning.
Årsmötet beslöt godkänna budgetförslaget.
§ 12 Beslut om avgifter för 2007
Styrelsen föreslog oförändrade årsavgifter för 2007, dvs medlem t o m 25 år betalar 80
kr och medlem som fyllt 25 år betalar 100 kr. Distriktets andel i medlemsavgiften är
oförändrat 20 kr.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.
§ 13 Beslut om ersättning till styrelseledamöter och övriga funktionärer
Styrelsen föreslog att inga arvoden utgår för administrativt arbete. Körersättning utgår
med den skattefria delen enligt Inkomstskattelagen, f n 18 kr/mil.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.

§ 14 Beslut om antal ledamöter i utbildningsrådet och övriga funktionärer
Förelåg proposition där styrelsens förslag innebär att utbildningsrådet ska bestå av 7
ledamöter, som ska arbeta inom områdena, dans/musik/BU, dräkt/slöjd, forskning/
folkliv samt att utse en arkivarie.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.
Hans Malmström tog över som mötesordförande.
§ 15 Val av ledamöter till utbildningsrådet
Valberedningen föreslog omval av Christina Hansson, Anna Nilsson, Siv Nilsson, Anna
Nilsson, Stig Hellemarck samt Ann Margret Malmqvist.
Enligt beslutet i § 14 ska ytterligare en ledamot utses. Inget förslag förelåg och valberedningen föreslog att utbildningsrådet snarast själva utser lämplig ledamot.
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag.
§ 16 Val av distriktsstyrelse och suppleanter
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag följande
a) ordförande för 1 år; omval av Stig Hellemarck
b) 2 styrelseledamöter för 2 år; omval av Petra Gunnarsson samt nyval av Anna
Nilsson
c) 2 styrelsesuppleanter för 1 år; omval av Leif Johansson och Gunnar Gunnarsson.
§ 17 Val av övriga funktionärer
Till arkivarie för ytterligare 1 år omvaldes Torsten Bäck.
§ 18 Val av revisorer och ersättare
a) revisor för 1 år – Lennart Ellberg omvaldes
b) ersättare för 1 år – Camilla Persson omvaldes
§ 19 Val av valberedning
Årsmötet beslöt välja om valberedningen bestående av Paul Jönsson, tillika
sammankallande, Sven Andersson samt Christer Gunnarsson.
§ 20 Val av ombud till Riksstämma
Riksstämman 2006 äger rum i Sandviken den 6-7 maj. Styrelsen har anmält i tid
och Folkdansringen Skåne representeras av Stig Hellemarck, Britt Zofi Zethson, Leif
Johansson, Gunnar Gunnarsson samt Anna Nilsson, som också är stipendiat.
Klas Andersson är ersättare.
§ 21 Plats för kommande årsmöten
Kullagillet hälsade välkommen till Höganäs den 24 mars 2007.
Söderåsens Folkdanslag anmälde sitt intresse för att arrangera årsmötet 2008.

§ 22 Övriga frågor
Lämnades lite information och tips om pågående och kommande arrangemang
Stig Hellemarck efterlyste fler medhjälpare och skrivare till Pilavisan som trots
alla motgångar planeras ges ut i pappersform åtminstone 3-4 ggr/år.
§ 23 Meddelanden
Inget meddelande – men väl en liten anekdot från ett årsmöte långt bak i
historien berättades av PG Hall.
Hans Malmström tackade från mötespresidiet och överlämnade till
§ 24 Avslutning
Ordförande Stig Hellemarck som i sin tur i sina slutord tackade avgående (men
inte närvarande) Britt Zofi Zethson för hennes insatser i distriktsstyrelsen.
Stig tackade också deltagare och mötesfunktionärer och förstås Kristiansstads
Hembygdsgille för arrangemanget.
Därmed förklarades 2006 års årsmöte avslutat.
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