
Folkdansringen Skåne

Protokoll
fört vid Folkdansringen Skånes 89:e årsmöte i Malmö den 16 mars 2013.

Barn och unga vuxna från Folkdansens Vänner, Malmö inledde mötet med att dansa några 
danser. Föreningen firar i år 75-årsjubileum.

§ 1 Årsmötets öppnande
Distriktsordförande Stig Hellemarck tackade för inledningen och hälsade alla 
välkomna till årsmötet. 

Stig förklarade därefter årsmötet öppnat.

§ 2 Fastställande av röstlängd
Upprop förrättades i samband med ankomst. 25 föreningar representerades och 
röstlängden fastställdes till 53 röster, varav 48 ombud och 5 styrelseledamöter.

§ 3 Årsmötets behöriga utlysande
Konstaterades att kallelse med tillhörande handlingar hade skickats ut i god tid 
med såväl brev (4/2) som e-post (4/2) samt presenterats i Pilavisan. Årsmötet 
förklarades därefter behörigen utlyst.

§ 4 Val av årsmötesfunktionärer
a) mötesordförande; Mats Hansinger och Torsten Ström valdes att leda 

dagens årsmötesförhandlingar.
b) mötessekreterare; Annika Modigh valdes till sekreterare för årsmötet.
c) protokollsjusterare; Inger Fröidh och Robert Rosberg valdes att jämte 

mötesordförandena justera årsmötesprotokollet.
d) rösträknare; Christer Gunnarsson och Swen Stockhaus valdes till 

rösträknare.

Mötesordförandena, Mats Hansinger och Torsten Ström, tackar här för 
förtroendet och Torsten tar över ledningen av mötet.

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

§ 6 Godkännande av protokoll från 2012-03-24



Protokollet, utskickat till föreningarna tillsammans med årsmöteshandlingarna, 
godkändes och lades till handlingarna.  

§ 7 Framläggande av verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelsen för 2012, utskickad tillsammans med de övriga 
årsmöteshandlingarna, kommenterades av Stig Hellemarck och den ekonomiska 
berättelsen, som kom i samma utskick, kommenterades av kassör Siv Ohlsson.

Rapporterna godkändes av årsmötet. 

§ 8 Behandling av revisionsberättelse, godkännande av handlingar enligt 
paragraf 7 jämte disposition av årets resultat samt fråga om ansvarsfrihet 
för styrelsen
Revisor Sven Kylefors läste upp revisionsberättelsen, som godkändes av 
årsmötet.

Årsmötet beslöt sedan att fastställa resultat- och balansräkning för 
verksamhetsåret 2012 samt att bevilja distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret, allt enligt revisorernas förslag.

§ 9 Behandling av ärenden från styrelsen
Inga ärenden från styrelsen förelåg.

§ 10 Behandling av förslag från valberedningen om hur man väljer valberedning
Det har varit svårt att rekrytera personer att ställa upp i valberedningen. 
Därför ville sittande valberedning diskutera hur valberedning skulle kunna 
väljas i framtiden.

Valberedningen föreslår att valberedningsuppdraget ska lottas på föreningar som
sedan i sin tur utser en valberedare (i sin förening).Varje förening skulle vara 
ansvarig i 3 år. Eftersom valberedningen består av 3 personer skulle det 
tillkomma en ny varje år och två sitta kvar. Man får då även en bättre kontinuitet
i arbetet och vet vilka som tillfrågats de senaste åren. På det viset skulle det bli 
bättre kontakt även ut i de mindre föreningarna och inte bara i de större, som 
valberedningen upplever att det är idag. Varje år skulle en ny förening lottas 
fram. 

Styrelsens förslag är att antingen välja föreningar eller att valda personer sitter 
2-3 år för att få bättre kontinuitet i valberedningsarbetet. En valberedare skulle 
sitta högst 3 år på sin post. Därefter skulle kontakterna anses uttömda. Varje år 
väljs en ny valberedare och två sitter kvar på sina poster.

I stadgarna står det att vi väljer personer till valberedningen och inte föreningar.

I diskussionen som följde framkom att det är viktigt att personerna som väljs är 
intresserade av valberedningsarbetet om det ska fungera. Det skulle även vara en
fördel om inte hela valberedningen byts ut på en gång utan man har växelvis 



avgång. Förslag på växelvis avgång skulle kunna vara att två personer väljs på 2 
år, men väljs om olika år. Den tredje personen väljs på 1 år.

Diskussionen fortsätter till nästa år. I dagsläget gäller personval.
Mötets förslag:
1 person väljs på 2 år (jämna år)
1 person väljs på 2 år (udda år)
1 person väljs på 1 år

§ 11 Behandling av motioner
Inga motioner förelåg.

§ 12 Beslut om verksamhetsplan och budget för innevarande år
Förslag till verksamhetsplan och budget för 2013 presenterades och 
kommenterades av distriktsordförande respektive kassör och godkändes därefter
av årsmötet. 

§ 13 Beslut om avgifter för nästkommande år (2014)
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften till distriktet ska behållas oförändrad, 
vilket då även fortsättningsvis blir 20kr/medlem. 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 14 Beslut om ersättning till styrelseledamöter och övriga funktionärer
Förslag från styrelsen: Inga arvoden utgår för administrativt arbete. Ersättning 
kan dock utgå för arbete i samband med projekt som finansieras med bidrag från
t ex EU eller fonder (denna ersättning finansieras då av aktuellt projekt).
Ersättning vid bilkörning utgår med den skattefria delen enligt 
inkomstskattelagen, fn 18,50 kr/mil.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

Här tar Mats Hansinger över ledningen av mötet.

§ 15 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.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.



§ 16 Val av ledamöter till utbildningsrådet för ett år
Valberedningen föreslog omval av Stig Hellemarck, Ingrid Tholander, Ann-
Margret Malmqvist, Mats Emanuelsson, Paul Jönsson, Anna Nilsson och Siv 
Nilsson.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 17 Val av distriktsstyrelse och suppleanter
Årsmötet beslutade följande, i enlighet med valberedningens förslag:

a) ordförande för 1 år; omval av Stig Hellemarck
b) två styrelseledamöter för 2 år; omval av Ingrid Tholander och nyval 

av Peter Dunemark. 
c) två styrelsesuppleanter för 1 år; omval av Silvia Rosvall och nyval 

av Monika Willman. 

§ 18 Val av övriga funktionärer
Inga övriga funktionärer valdes.

§ 19 Val av revisorer och ersättare
Årsmötet beslutade följande, i enlighet med valberedningens förslag:
a) en revisor för 2 år; omval av Sven Kylefors, Luggudegillet.

b) en ersättare för 1 år; omval av Camilla Lindvall

§ 20 Val av valberedning, bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande

Avgående valberedning föreslog nyval av Lena Harrtell (Hembygdsgillet 
Malmö), Lars-Erik Nilsson (Lundagillet) och Ann-Charlotte Andersson 
(Sällskapet Gammeldansens Vänner). 

Årsmötet beslutade enligt detta förslag och Lena Harrtell utsågs till 
sammankallande för valberedningen.

Önskemål finns att i fortsättningen kunna välja valberedning med växelvis 
avgång (se punkt 10).

§ 21 Eventuellt val av ombud till Svenska Folkdansringens riksstämma
Styrelsen föreslog en förlängning av distriktsstyrelsens mandat att utse ombud 
till riksstämman.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.



§ 22 Kommande årsmöten
2014: Rönnehälls folkdanslag (15 mars 2014, som då firar 80 år)
2018: Hembygdsgillet, Malmö (som då firar 100 år)

§ 23 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 24 Meddelanden
Diverse information om kommande aktiviteter. Bland dessa kan nämnas: 
 Kulturhistorik kurs om Medeltiden i oktober 2013.
 Kurs i ”Att leda barn och unga i dans” hösten 2013
 Sångkurs med hundra år gamla visor, hösten 2013
 Troligtvis Europeaden i Helsingborg 2015. 

§ 25 Mötets avslutning  
Mötesordförandena tackade för sig och för årsmötets förtroende.

Stig Hellemarck tackade mötesfunktionärerna för ett väl genomfört årsmöte och 
Folkdansens Vänner, Malmö för ett trevligt årsmötesarrangemang.

2013 års årsmöte förklarades därefter avslutat.

Vid protokollet, Justeras Justeras

Annika Modigh Inger Fröidh Robert Rosberg

Mats Hansinger Torsten Ström 


