2021 Protokoll extra årsmöte
Protokoll fört vid Folkdansringen Skåne-Blekinges extra årsmöte den 9 oktober
2021 kl 13.00 i Landskrona
§1

Årsmötets öppnande
Distriktsordförande Marianne Halling hälsade alla välkomna och förklarade det extra
årsmötet öppnat.
Fastställande av röstlängd
Upprop förrättades i samband med start av mötet. 12 föreningar är representerade och
röstlängden fastställdes till 25 röster, varav 22 ombud och 3 styrelseledamöter.
Notering
Efter kontrollräkning i samband med utskrift av protokoll upptäcktes att Kim
Siebeneicher räknats med som ombud trots han inte hunnit in på mötet. Enligt
bifogad röstlängd är antalet ombud 21 när röstlängden fastställs. Kim Siebeneicher är
ombud och röstberättigad från § 6 enligt protokoll och röstlängd.

§3

Årsmötets behöriga utlysande
Konstaterades att kallelse med tillhörande handlingar hade skickats ut i god tid,
2021-09-02, med e-post. Det extra årsmötet förklarades därefter behörigen
utlyst.

§4

Val av årsmötesfunktionärer
a) Mötesordförande
Klas Andersson (Ringsjögillet) valdes att leda dagens
årsmötesförhandlingar.
b) Mötessekreterare
Annika Emanuelsson (Ringsjögillet) valdes till sekreterare för det extra årsmötet.
c) Protokollsjusterare
Camilla Lindvall (Malmö Folkdansare) och Anna Rinstham (Rönnehälls
folkdanslag) valdes att jämte mötesordföranden justera protokollet.
d) Rösträknare
Protokollsjusterarna valdes även till rösträknare.
Mötesordföranden tackar för förtroendet och tog över ledningen av mötet.

§5

Fastställande av föredragningslista
Den utskickade föredragningslistan fastställdes av det extra årsmötet.

Kim Siebeneicher, ombud Hembygdsgillet Malmö, anslöt mötet.
Ny röstlängd 22 ombud + 3 styrelse inför §6.
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§2
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Behandling av ärende från styrelsen
Förslag till stadgar Folkdansringen Skåne-Blekinge §1 mom1
Folkdansringen Skåne-Blekinges stadgar utom §1 mom 1 är beslutade på två årsmöten
och gäller från årsmötet 27 mars 2021.
§1 mom1 antogs efter omröstning för första gången vid årsmötet 27 mars 2021.
Styrelsen föreslår att deras förslag på ny skrivning av §1mom1 antas av årsmötet för
andra 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.
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.
Mötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till ny skrivning i stadgarna § 1
mom 1.
Detta innebär att de nya stadgarna, § 1 mom 1 är antagna för andra gången och
gäller fr.o.m. dagens extra årsmöte. Folkdansringen Skåne-Blekinge har nu
kompletta stadgar från 9 oktober 2021.

Stig Hellemark, ombud Lunds studenters folkdanslag, anslöt mötet.
Ny röstlängd 23 ombud + 3 styrelse inför §7.
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§6
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§7

Fyllnadsval till valberedning, bestående av tre ledamöter, varav en
sammankallande

Valberedningen föreslog fyllnadsval av någon från Örkelljungabygdens folkdanslag
då årsmötet 2022 ska hållas där. Mona Green föreslogs.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens samt mötets förslag och valde Mona Green
som ledamot av valberedningen fram till årsmötet 2022.

§8

Information om planerade kurser
Ingrid Tholander från Utbildningsrådet informerade om distriktets planerade kurs.
Kursen Knyta halvklut, avsluta band, tillverka hyskor och hakar mm händer den 7
november kl 9.00-16.30 på Brunnsberga i Helsingborg. Instruktörer för kursen är
Anna Nilsson, Anna Månsson och Anita Söderlind. Det kan vara max 14 deltagare.
Önskemål kom om att kursen kommer tillbaka längre fram för att fler ska kunna
delta.
Inför våren är det planerat danskurs med Annika och Mats Emanuelsson.
Peliminärt datum söndagen den 6 mars (v9). Mer information kommer att finnas på
hemsidan.
Hösten 2022 (14-16 okt) är det planerat en dans- och musikkurs tillsammans med
Skånes Spelmansförbund i Eket utanför Örkelljunga.
En fråga kom till utbildningsrådet om de har planer på att arrangera någon av
Ledarutbildnings-blocken som finns framtagna av rikssektionerna.

§9

Övriga frågor
Siv Olsson informeraden om planerna kring Skånedagen 2022. Som dragplåster finns
tankar på Ale Möller. Eslövs kommun och Kulturens region Syd medverkar med
ekonomiska bidrag.
Siv berättade att hon sitter med i valberedningen på riks och tar gärna emot tankar och
ideér som de kan arbeta med framåt.
Marianne Halling informerade:
- om att nästa ordinarie årsmöte hålls i Örkelljunga söndag den 27 mars 2022.
- 100-årsjubileét händer i Stockholm den 26-28 maj 2022. Mer information kommer i
slutet av oktober.
- Riksstämman kommer till Skåne- Blekinge 2024.
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På årsmötet 27 mars 2021 beslöts att vid höstmötet tillsätta en tredje person till
valberedningen. Valberedningen består nu av Ann-Christin Nilsson (Tomelilla Fhsk
Folkdansgille), tillika sammankallande, och Jonas Kedenius (Holje folkdansgille).
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Camilla Lindvall framförde att Malmö Folkdansare önskat vara värd för distriktets
årsmöte 2026 då de fyller 10 år som förening.
§ 10

Mötets avslutning

Marianne Halling tackade Klas Andesson och Annika Emanuelsson samt lämnade över
ordet till Jessica Kronvall från Lekstugan Verdandi som berättade om dagens alla
aktiviteter i Landskrona.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Annika Emanuelsson

Camilla Lindvall

Anna Rinstham

Klas Andersson

Bilaga 1:

Föredragningslista

Bilaga 2:

Röstlängd
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Mötesordföranden tackade för sig och avslutade det extra årsmötet.

