
Folkdansringen Skåne

Protokoll
fört vid Folkdansringen Skånes 85:e årsmöte i Linderöd den 28 mars 2009.

Linderöds Folkdanslag hälsade alla välkomna till Bygdegården och bjöd på dans och musik  
som inledning på årsmötet. 

§ 1   Årsmötets öppnande
        Ordförande Stig Hellemarck tackade för inledningen, hälsade alla välkomna till årsmötet 
         som sedan började med Svenska Folkdansringens ordförande Ingela Thalén, som 
         berättade om riksorganisationens pågående arbete och diskussioner om utveckling av 

verksamheten. Ett arbete som bedrivs på mötesplatser runt om i hela landet och i 
samarbete med flera andra organisationer. 

Efter denna inledning förklarades årsmötet öppnat.

Parentation 
De medlemmar som avlidit under det gångna året hedrades med en tyst minut och 
speciellt nämndes guldmärkesmedlem Torsten Allerot, Luggudegillet, samt  Leif 
Johansson, tidigare suppleant i distriktsstyrelsen.

§ 2   Fastställande av röstlängd
Upprop förrättades i samband med ankomst. 33 föreningar presenterades och röstlängden
fastställdes till 71 röster, varav 66 ombud och 5 styrelseledamöter.

§ 3   Årsmötets behöriga utlysande
        Kallelse med tillhörande handlingar hade skickats ut i god tid och presenterats i 
        Pilavisan. Årsmötet beslöts vara utlyst på behörigt sätt.

§ 4   Val av mötesfunktionärer
a) mötesordförande; Mats Hansinger och Hans Malmström valdes till att leda dagens 

förhandlingar.
b) mötessekreterare; Kerstin Evander valdes till sekreterare för årsmötet
c) protokolljusterare; Mats Emanuelsson och Gunnar Gunnarsson valdes att justera 

årsmötesprotokollet.
d) rösträknare; Inger Håkansson och Agneta Hansinger valdes till rösträknare vid 

eventuell omröstning.

Mötesfunktionärerna intog sina platser och Mats Hansinger fortsatte med dagordningen.

§ 5   Fastställande av föredragningslista
        Den utskickade/utdelade föredragningslistan fastställdes av årsmötet.



§ 6   Protokoll från årsmöte 2008-04-05
        Protokollet, utskickat till föreningarna under året, lämnades utan kommentarer och 
        godkändes och lades till handlingarna.

§ 7   Behandling av verksamhets- och ekonomisk berättelse
        Verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2008 

presenterades och ekonomin kommenterades av Klas Andersson. I övrigt lämnades 
rapporterna utan kommentarer och lades till handlingarna.

§ 8   Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet.
        Revisionsberättelsen lästes upp och årsmötet beslöt

- godkänna revisionsberättelsen enligt revisorernas förslag,
- godkänna handlingarna enligt § 7,
- godkänna styrelsens förslag om disposition av årets resultat
- bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9   Behandling av ärenden från styrelsen
        Årsmötets beslöt att för andra gången och därmed fastställa stadgeändring i
        § 5 Förvaltning, mom 5 till; För underlättande av sammanhållning och informations-
        spridning kan Folkdansringen Skåne utge en medlemstidning. Redaktion och ansvarig 
        utgivare utses av distriktsstyrelsen.

Styrelsen önskar få använda e-postadresser till föreningarna som komplement till den 
ordinarie postgången. Det finns ibland behov av att få ut information fortare.
Föreningarna ombeds lämna en ”officiell” e-postadress till distriktskansliet.

        

§ 10  Behandling av motioner
         Inga motioner hade lämnats till årsmötet.

§ 11  Beslut om verksamhetsplan och budget för 2009.
Förslag till verksamhetsplan och budget för 2009 presenterades och kommenterades av 
ordförande och kassör.

Årsmötet beslöt godkänna verksamhetsplanen och budget för 2009.

§ 12  Beslut om avgifter för nästkommande år (2010)
         Med anledning av Riksstämmans beslut om höjd avgift till riksorganisationen, föreslog 
         styrelsen oförändrad avgift till distriktet men höjning med 10 kr per medlem.
         Medlemmar t o m 25 år  betalar 95 kr och medlem som fyllt 25 år betalar 115 kr. 
         Distriktets andel i medlemsavgiften är 20 kr.

         Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.



§ 13  Beslut om ersättning till styrelseledamöter och övriga funktionärer
         Förslag från styrelsen; Inga arvoden utgår för administrativt arbete. Körersättning vid 
         bilkörning utgår med den skattefria delen enligt Inkomstskattelagen, f n 18,50 kr/mil.
         
        Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.

         Hans Malmström tog över som mötesordförande.

§ 14  Beslut om antal ledamöter i utbildningsrådet och övriga funktionärer
         Styrelsen föreslog att utbildningsrådet ska bestå av 6 ledamöter, som ska arbeta 
         inom områdena, dans/musik/BU, dräkt/slöjd och forskning/folkliv.

         Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.

§ 15  Val av ledamöter till utbildningsrådet 
         Valberedningen föreslog omval av Stig Hellemarck, Paul Jönsson. Ann-Margret 
          Malmqvist, Simon Knap, Anna Nilsson (Ängelholm) samt Siv Nilsson.
  
         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) två styrelseledamöter för 2 år; omval av Siv Nilsson och nyval av Sven Kylefors, 

Luggudegillet.
c) två styrelsesuppleanter för 1 år; omval av Gunnar Gunnarsson och Per 

Deichmann.

§ 17   Val av övriga funktionärer
           Inga övriga funktionärer valdes.

§ 18   Val av revisorer och ersättare
a) revisor för 2 år – Årsmötet beslöts omvälja Gunilla Gyllencreutz.
b) ersättare för 1 år – Årsmötet beslöt omvälja Camilla Lindvall.

§ 19  Val av valberedning
          Föreslogs omval på Paul Jönsson och Christer Gunnarsson. Vidare lämnades förslag på 
          Klas Andersson och Camilla Lindvall. Paul Jönsson avstod omval.

          Årsmötet beslöt välja Klas Andersson, tillika sammankallande, samt Christer 
          Gunnarsson och Camilla Lindvall till valberedare.



§ 20  Val av ombud till Riksstämma
         Distriktsstyrelsen har föreslagit att årsmötet förlänger styrelsens mandat att utse ombud 
         till Svenska Folkdansringens riksstämma.

         Årsmötet beslöt enligt förslaget.

§ 21  Plats för kommande årsmöten
         Trehäradsbygdens Folkdansgille hälsade välkommen till årsmötet 2010, som kommer att
         hållas i Dösjebro.

         Örkelljungabygdens Folkdanslag har anmält sig för 2011.

§ 22  Övriga frågor
         En fråga om Hemsidans upplägg och tillgänglighet togs upp och diskuterades med ett 
         antal förslag på förbättringar. 
              

§ 23  Meddelanden
         Diverse information om kommande aktiviteter
         
 
         Hans Malmström tackade för bra årsmötesförhandlingar och överlämnade till 
         ordförande Stig Hellemarck.

§ 24  Avslutning
         Stig Hellemarck tackade mötesfunktionärer och Linderöds folkdanslag 
         för trevligt arrangemang.
         Dagen hade startats med ett seminarium med framtidsdiskussioner, som inspirerat 
         mycket till fortsatta diskussioner om förenings- och distriktsverksamhet.
         Klas Andersson avtackades för sitt mångåriga arbete i distriktsstyrelsen där han nu 
         lämnar kassörsuppdraget.

         2009 års årsmöte förklarades avslutat.

         -----------------

    Vid protokollet            Justeras Justeras

    Kerstin Evander            Mats Emanuelsson Gunnar Gunnarsson

      

        


