Folkdansringen Skåne

Protokoll
fört vid folkdansringen Skånes 93:e årsmöte i Bjuv den 22 april 2017.

§

1

Årsmötets öppnande
Distrilctsordförande Marianne Halling hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet
öppnat.

§2

Fastställande av röstlängd
Upprop förrättades i samband med ankomst. 23 föreningar representerades och
röstlängden fastställdes till 50 röster, varav 45 ombud och 5 styrelseledamöter.

§3

Årsmötets behöriga utlysande
Konstaterades att kallelse med tillhörande handlingar hade skickats ut i god tid, 12 mars
2017, med e-post. Årsmötet förklarades därefter behörigen utlyst.

§4

Val av årsmötesfunktionärer
a) mötesordförande; Mats Hansinger (Foikdansens Vänner, Malmö) och Stig
Hellemarck (Lunds Studenters Foikdanslag) valdes att leda dagens
årsmötesförhandlingar.
b) mötessekreterare; Petra Gunnarsson (Hembygdsgillet Malmö) valdes till
sekreterare för årsmötet.
c) protokollsjusterare; Madeleine Nydahi (Folkdansens Vänner, Malmö) och Sven
Kylefors (Luggudegillet) valdes att jämte mötesordförandena justera
årsmötesprotokollet.
d) rösträknare; Protokollsjusterarna valdes även till rösträknare.
Mötesordförandena tackarförförtroendet och tar över ledningen av mötet.

§5

Fastställande av föredragningslista
Den utskickade föredragningslistan fastställdes av årsmötet.
Marianne Halling berättade att § 22 (Ovnga frågor) skulle innehålla en “överraskning”.

§6

Godkännande av protokoll från årsmöte 20 16-04-09
Protokollet, utskickat till föreningarna tillsammans med årsmöteshandlingarna,
godkändes och lades till handlingarna.

§7

Framläggande av verksamhetsberäftelse med ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelsen för 2016, utsldckad tillsammans med de övriga
årsmöteshandlingama, kommenterades av Marianne Halling och den ekonomiska
berättelsen, som kom i samma utskick, kommenterades av kassör Siv Ohlsson.

QJ4
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§$

Behandling av revisionsberäftelse, godkännande av handlingar enligt paragraf 7
jämte disposition av årets resultat samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisor Sven Kylefors läste upp revisionsberättelsen.
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
för verksamhetsåret 2016, att överföra resultatet i ny räkning och att bevilja
distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, allt enligt revisorernas
förslag.

§9

§

10

§ 11

Behandling av ärenden från styrelsen
Inga ärenden förelåg.

Behandling av motioner
Inga motioner hade inkommit.

Beslut om verksamhetspian och budget för innevarande år
Förslag till verksamhetsplan och budget för 2017 presenterades och därefier lämnades
ordet till ombuden, i form av “bikupediskussioner”.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplan och budget för 2017.

§ 12

Beslut om avgifter för nästkommande år (2018)
Styrelsen föreslog att medlemsavgiflen till distriktet ska behållas oförändrad, vilket då
även fortsättningsvis blir 2Okr/medlem.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§

13

Beslut om ersättning till styrelseledamöter och övriga funktionärer
Styrelsen föreslog oförändrad ersättning. Detta innebär att inga arvoden utgår för
administrativt arbete. Ersättning kan dock utgå vid projekt som finansieras med bidrag
från t ex EU eller fonder. Ersättning vid bilkörning utgår med den skattefria delen enligt
Tnkomstskattelagen, f.n. 18,50 kr/mil.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§

14

Beslut om antal ledamöter i utbildningsrådet samt om eventuellt val av övriga
funktionärer
Styrelsen föreslog att utbildningsrådet även fortsättningsvis ska bestå av 7 ledamöter
och arbeta inom områdena dans/musik/BU, dräkt/slöjd och forskning/folkliv.
Styrelsen och valberedningen föreslog årsmötet att innevarande år välja några av
ledamöterna för 2 år och några för 1 år, för att kommande år möjliggöra val för 2 år
med växelvis avgång.
Årsmötet beslutade enligt de båda förslagen.
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§

15

Val av ledamöter till utbildningsrådet för ett respektive två år
Valberedningen föreslog omval för 2 år av Stig Hellemarck (Lunds Studenters
folkdanslag), Robert Rosberg (Linderöds Foikdanslag), Anna Nilsson (Sällskapet
Lärgökama) och Ingrid Tholander (Rönnehälls Foikdanslag) samt omval för 1 år av
Paul Jönsson (Luggudegillet), Ola Pärson (Logdansama) och Siv Nilsson (Gärds
Härads Foikdanslag).
Ärsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 16

Val av distriktsstyrelse och suppleanter
a) Ordförande för ett år
Valberedningen föreslog omval av Marianne Halling (Sällskapet Gammeldansens
Vänner).
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
b) Två styrelseledamöter för 2 år
Valberedningen föreslog omval av Ingrid Tholander (Rönnehälls foikdanslag) och
Peter Dunemark (Trehäradsbygdens Folkdansgille).
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
c) Två styrelsesuppleanter för 1 år
Valberedningen föreslog omval av Monica Willman (foikdansens Vänner, Malmö) och
Ola Pärson (Logdansama).
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§

17

Val av övriga funktionärer
Inga övriga funktionärer vare sig föreslogs eller valdes, men styrelsen har möjlighet att
adjungera lämplig funktionär vid behov.

§

18

Val av revisorer och ersättare
a) Revisor för 2 år
Valberedningen föreslog nyval av Andreas Wikström (Tomabygdens foikdanslag),
efier Sven Kylefors (Luggudegillet) som avgår.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
b) Ersättare för 1 år
Valberedningen föreslog omval av Camilla Lindvall (Folkdansens Vänner,
Malmö)
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§

19

Val av valberedning, bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande
Valberedningen föreslog omval av Kristin Lindgren (Färsingagillet), som också blir
sammankallande, och Ann-Katrin Norm (Foikdansens Vänner, Malmö) samt nyval av
Stig Hellemarck (Lunds Studenters Foikdanslag) efter Patrik Karlsson (Klippan
Amatöremas Foikdanslag) som avgår.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 20

Eventuellt val av ombud till Svenska Folkdansringens riksstämma
Styrelsen föreslog att som tidigare låta distriktsstyrelsen utse ombud.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 21

Kommande årsmöten
2018 arrangeras årsmötet av Hembygdsgillet Malmö, som då firar 100 år.

§ 22

Övriga frågor (anmälda under §5)
Den utlovade “överraskningen” Folkdansringen Skånes nya hemsida presenterades
av webbmaster Patnk Karlsson.
-

§ 23

-

Mötets avslutning
Mötesordförandena tackade för sig och för årsmötets förtroende samt återlämnade
klubban till Marianne Hallmg.
Marianne tackade Sven Kylefors för hans insatser som revisor och Patrik Karlsson för
hans insatser i valberedningen samt överlämnade varsin bok till dem. Hon tackade även
ombuden för visat intresse och värdföreningen för ett trevligt arrangemang samt
förklarade årsmötet 2017 avslutat.
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