2021 Årsmötesprotokoll
Protokoll fört vid Folkdansringen Skåne-Blekinges 97:e årsmöte den 27 mars 2021
Mötet genomförde digitalt via applikationen Zoom.
§1

Årsmötets öppnande
Distriktsordförande Marianne Halling hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet
öppnat kl. 13.12.

§2

Fastställande av röstlängd
Upprop förrättades i samband med start av mötet. 25 föreningar är representerade och
röstlängden fastställdes till 43 röster, varav 38 ombud och 5 styrelseledamöter.
Utöver detta deltog revisor Ann-Louise Mårtensson (Malmö Folkdansare), revisor
Andreas Vikström (Tornabygdens folkdanslag), Klas Andersson (Ringsjögillet),
Madeleine Nydahl (Malmö Folkdansare) samt Annika Emanuelsson (Ringsjögillet).
Dessa deltar utan rösträtt under mötet.
Petra Gunnarsson meddelade att eftersom hon sitter med via mobiltelefon, med risk för
att kopplas ner digitalt, så kommer hon vid behov via SMS kommunicera med Annika
Emanuelsson vid eventuell röstning.

§3

Årsmötets behöriga utlysande
Konstaterades att kallelse med tillhörande handlingar hade skickats ut i god tid,
2021-02-20, med e-post. Årsmötet förklarades därefter behörigen utlyst.

§4

Val av årsmötesfunktionärer
a) Mötesordförande
Klas Andersson (Ringsjögillet) och Stig Hellemarck (Lunds Studenters
Folkdanslag) valdes att leda dagens årsmötesförhandlingar.
b) Mötessekreterare
Madeleine Nydahl (Malmö Folkdansare) valdes till sekreterare för årsmötet.
c) Protokollsjusterare
Ulla Månsson (Ringsjögillet) och Bo Lindvall (Rönnehälls folkdanslag) valdes att
jämte mötesordförandena justera årsmötesprotokollet.
d) Rösträknare
Protokollsjusterarna valdes även till rösträknare.
Mötesordförandena tackar för förtroendet och tog över ledningen av mötet.

§5

Fastställande av föredragningslista
Den utskickade föredragningslistan fastställdes av årsmötet med ett tillägg av Marianne
Halling att under §22 ta upp dans.se.
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§6

Godkännande av protokoll från årsmöte 2020-05-27 och från extra årsmöte
2020-10-10
Protokollen, utskickat till föreningarna tillsammans med årsmöteshandlingarna,
godkändes och lades till handlingarna.

§7

Framläggande av verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelsen för 2020, utskickad tillsammans med de övriga
årsmöteshandlingarna, framlades med kommentarer av Ingrid Tholander kring kurserna
samt i övrigt av Marianne Halling.
Den ekonomiska berättelsen, som kom i samma utskick, kommenterades av kassör Siv
Ohlsson.

§8

Behandling av revisionsberättelse, godkännande av handlingar enligt paragraf 7
jämte disposition av årets resultat samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisor Ann-Louise Mårtensson läste upp revisionsberättelsen, som även den fanns
med i utskicket av årsmöteshandlingarna.
Kommentar inkom av Stig Hellemarck kring att man inte kunnat granska
verifikationerna då detta borde vara möjligt genom att scanna berörda dokument och
skicka till revisorerna. Ann-Louise bemötte detta med att det har gått att följa de stora
kostnaderna men inte mindre så som milersättning, men man har inte ansett detta vara
underlag till att inte godkänna räkenskaperna.
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
för verksamhetsåret 2020, att överföra resultatet i ny räkning samt att bevilja
distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, allt enligt revisorernas
förslag.

§9

Behandling av ärenden från styrelsen
a) Förslag till stadgar Folkdansringen Skåne-Blekinge
Vid extra mötet den 10 oktober 2020 antogs de nya stadgarna med styrelsen förslag
på ändringar utom §1 mom 1 för första gången. Gällande §1 mom 1 kom det ett
förslag på ändring från Stig Hellemarck (Lunds Studenters Folkdanslag), Inget av
förslagen fick tillräcklig majoritet. Därför kan ett andra beslut tas om större delen
av stadgeändringen vid detta möte, men ändringen av angivna paragraf får tas för
första gången.
Nuvarande stadgar
Folkdansringen Skåne, en sammanslutning av föreningar inom Skåne, har som
ändamål att studera, sprida kännedom om, levandegöra och föra vidare främst
skånsk folklig kultur.
Folkdansringen Skåne ingår i riksorganisationen Svenska Folkdansringen.
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Styrelsens förslag
Folkdansringen Skåne-Blekinge, i fortsättningen kallad Distriktet, är en
sammanslutning av föreningar inom Skåne och Blekinge, har som ändamål att
studera, sprida kännedom om, levandegöra och föra vidare svensk folklig kultur
i allmänhet och sydsvensk i synnerhet.
Distriktet ingår i riksorganisationen Svenska Folkdansringen i fortsättningen
kallad Folkdansringen.
Stig Hellemarcks förslag
Folkdansringen Skåne-Blekinge, i fortsättningen kallad Distriktet, en
sammanslutning av föreningar inom Skåne och Blekinge, har som ändamål att
studera, sprida kännedom om, levandegöra och föra vidare folklig kultur, i
synnerhet skånsk och blekingsk.
Distriktet ingår i riksorganisationen Svenska Folkdansringen i fortsättningen
kallad Folkdansringen.
Stig argumenterade för sitt förslag varefter en digital omröstning genomfördes.
Styrelsens förslag fick 62 % och Stigs förslag fick 38 %, vilket innebar, att inget
förslag hade tillräcklig majoritet för att ändra stadgarna. Det visade sig dock, att fler
än ombuden röstat.
Stig önskade ett förtydligande av styrelsen i hur de argumenterar för sin skrivelse.
Marianne Halling bemötte detta med styrelsens tankar kring detta och förklarade
användning av ordet svensk var för att distriktet är verksamma inom Svenska
Folkdansringen samt sydsvensk för att man inte önskade ha en begränsning i
landskapen utan ge en större valfrihet kring denna del.
Ordet lämnades fritt, där det framfördes ytterligare argument för ordvalet sydsvensk
samt diskussion om man skulle ställa ordvalet sydsvensk mot den ursprungliga
ordalydelsen skånsk. Det senare ansåg man inte var det som röstningen skulle gälla
utan det som gäller är en omröstning mellan styrelsens förslag på sydsvensk mot
Stigs förslag skånsk och blekingsk.
Mötet beslutade därefter att genomföra en ny digital omröstning där endast
röstberättigade röstade. Efter godkänd omröstning beslutade mötet, med 81% mot
19%, att välja skrivningen sydsvensk, som i styrelsens förslag.
Detta innebär att de nya stadgarna förutom paragraf 1 mom 1 är antagna för andra
gången och gäller fr.o.m. dagens årsmöte. Ändringen av paragraf 1 mom 1 är tagen
för första gången, vilket kräver att de tas en gång till på nästa årsmöte eller ett extra
årsmöte.
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b) Presentation av ny logga för Folkdansringen Skåne-Blekinge
Jesper Bengtsson presenterade styrelsen förslag utifrån det vinnande bidraget från
Monica Willman (Malmö Folkdansare) som sedan bearbetats av Lena Holst, som
även är folkdansare, på Collage grafisk form.

Förklaring till de olika delarna visas i bilden nedan.

Klas Andersson ställde en fråga om fåglar skulle flyga från varandra för att sprida
budskapet eller mot varandra för att visa på samarbete, vilket Jesper Bengtsson
besvarade med att det skulle ses som att de sprider budskapet.
Styrelsen uppmanas arbeta vidare med denna logga och färdigställa den.
c) Ansökan om att anordna Riksforum
Marianne Halling informerade att man ansökt om att anordna Riksforum 2021, men
att det gick till Hallands distrikt. Därför har styrelsen ansökt till att 2022, 2023 eller
2024 hålla i Riksforum med placering i Malmö-Lund.
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d) Motioner inskickade till Riksstämman i september 2021
Jesper Bengtsson presenterade de motioner som skickats in av styrelsen till årets
riksstämma.
1. Anpassning av stadgeändringar
Under de senaste riksstämmorna har det inte varit fullt antal ombud närvarande,
med följd att det är svårare än avsett att ändra stadgarna trots att det finns ett
stort stöd för förslaget.
Folkdansringen Skåne-Blekinge föreslår därför att kravet på ja-röster vid
stadgeändring justeras från nuvarande 48. Här föreslås en övergång till 2/3
majoritet av närvarande ombud vid ändring av stadgar. Detta gör
organisationen mer anpassningsbar till en föränderlig värld.
2. Modernisering av representation
Folkdansringen Skåne-Blekinge föreslår att varje distrikt skall ha rätt att
företrädas av minst 1 ombud (idag 2), samt ytterligare ombud kopplat till hur
många medlemmar distriktet har.
Med fasta gränser för att få fler eller färre ombud (idag alltså 61), så kan
organisationen krympa (eller VÄXA) och antalet ombud anpassas.
Baserat på hur våra distrikt ser ut, föreslår vi dessa gränser:
Upp till 299 medlemmar
300-599 medlemmar
600-899 medlemmar
900 och fler medlemmar

-1 ombud
-2 ombud
-3 ombud
-4 ombud

Med medlemstal som nu fås totalt 42 ombud, vilket ger en rejäl besparing.
e) Stipendieutdelning
Marianne Halling informerade att styrelsen beslutat, med anledningen av distriktets
goda ekonomi, att bidra med stipendiatutdelningar av två varianter under 2021:

§ 10

x

För kurs på riks- eller distriktsnivå kan alla medlemmar ansöka om stipendier á
500kr två gånger per år med ansökningsdatum den 15 april samt 15 september.

x

För deltagande i ”Svenska Folkdansringens stipendiatutbildning för ungdomar
15–25 år” kan medlemmar ansöka om bidrag från det av styrelsen beslutade
stipendiet, vilket delas mellan de som ansöker. Ifjol ansökte sex ungdomar och
hittills i år har två ansökt. Alla föreningar uppmanades att skicka sina
ungdomar på denna utbildning och ansöka om stipendiet.

Behandling av motioner
Inga motioner hade inkommit.
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§ 11

Beslut om verksamhetsplan och budget för innevarande år
Förslag till verksamhetsplan och budget för 2021 presenterades.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplan och budget för 2021.

§ 12

Beslut om avgifter för nästkommande år (2022)
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften till distriktet för 2022 ska sänkas till 1
kr/medlem med motiveringen att riksorganisationen gjort en kraftig höjning av
medlemsavgiften och att distriktet har en god ekonomi.
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
Inkomstskattelagen, f.n. 18,50 kr/mil.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 14

Beslut om antal ledamöter i utbildningsrådet samt om val av övriga funktionärer
Styrelsen föreslog att utbildningsrådet även fortsättningsvis ska bestå av 7 ledamöter
och arbeta inom områdena dans/musik/BU, dräkt/slöjd samt forskning/folkliv.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 15

Val av ledamöter till utbildningsrådet för två år
Valberedningen föreslog omval av Ingrid Tholander (Rönnehälls folkdanslag), Robert
Rosberg (Linderöds folkdanslag), Anna Nilsson (Sällskapet Lärgökarna) och Stig
Hellemarck (Lund studenters folkdanslag) samt nyval av Royan Karlsson (Hällaryds
Hembygdsgille).
Camilla Lindvall (Malmö Folkdansare) förslog att välja någon på ett år för att ge en
bättre fördelning i mandatperioder. Royan Karlsson föreslog att han kunde väljas på ett
år.
Årsmötet beslutade därmed att välja Royan Karlsson på ett år och övriga enligt
valberedningens förslag på två år.
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§ 16

Val av distriktsstyrelse och suppleanter
a) Ordförande för ett år
Valberedningen föreslog omval av Marianne Halling (Malmö Folkdansare).
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
b) Två styrelseledamöter för 2 år
Valberedningen föreslog omval av Ingrid Tholander (Rönnehälls folkdanslag) och Peter
Dunemark (Trehäradsbygdens folkdanslag).
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
c) Två styrelsesuppleanter för 1 år
Valberedningen föreslog nyval av Jonas Kedenius (Holje folkdansgille) och omval av
Robert Rosberg (Linderöds folkdanslag).
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 omval av Andreas Vikström (Tornabygdens folkdanslag).
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
b) Ersättare för 1 år
Valberedningen föreslog omval av Camilla Lindvall (Malmö Folkdansare).
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
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§ 19

Val av valberedning, bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande
Valberedningen föreslår omval av Ann-Christin Nilsson (Tomelilla Fhsk
Folkdansgille), tillika sammankallande, och Jonas Kedenius (Holje folkdansgille).
Marianne Halling lämnade förslaget, vilket mötet godkände, att vid höstmötet välja en
tredje person och gav en uppmaning till alla föreningar att hjälpa valberedningen att
hitta en ledamot.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens samt mötets 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
Det kommer att arrangeras ett höstmöte 2 oktober 2021 av Lekstugan Verdandi,
inbjudan kommer senare. Detta med förhoppning om en fysisk träff, men om det inte
går fanns det önskemål att den blir digital.
Örkelljungabygdens folkdanslag och Luggudegillet lämnade sitt intresse av att hålla i
årsmötet 2022. Årsmötet lämnar till styrelsen att prata med berörda parter och besluta
om vem det blir.

§ 22

Övriga frågor (anmälda under §5)
Dans.se
Styrelsen informerade om att dans.se är huvudkanal för utskick till medlemmarna.
Föreningarna uppmanas att ha koll på att medlemmarna har rätt e-post adresser och
telefonnummer samt att e-post adressen under organisation är rätt för föreningsutskick.
Det har upptäckts att vissa e-post adresser (Tele2 och Swipnet) har försvunnit, men med
hjälp av föreningarna har man korrigerat detta.
Madeleine Nydahl informerade vikten av att tänka på vilken e-post adress man anger
och även dubbelkontrollera den då man anmäler sig till arrangemang där anmälan sker
via dans.se. Det har visat sig att om man skriver fel adress eller anger en och samma epost adress vid mass-anmälningar så ändras e-post adressen på den anmälda
medlemmen och den mottar inga utskick längre.
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§ 23

Mötets avslutning
Mötesordförandena tackade för sig och för årsmötets förtroende samt återlämnade
klubban till Marianne Halling.
Marianne tackade för förtroende att få sitta som ordförande ett år till samt framförde ett
tack till mötesordförandena Klas och Stig, sekreterare Madeleine samt teknisk ansvarig
Annika för hjälpen att hålla detta digitala möte.
Marianne tackade också avgående funktionärer för deras arbete samt dagens deltagande
ombud för visat intresse samt förklarade årsmötet 2021 avslutat kl. 15.27.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Madeleine Nydahl

Ulla Månsson

Bo Lindvall

Klas Andersson

Stig Hellemarck

Bilaga 1:

Föredragningslista

Bilaga 2:

Röstlängd
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