NÄSBYPARKS SQUAREDANCEKLUBB
Org.nr. 802409-1996
Protokoll ftirt vid årsmöte torsdagen den 8 mars 20 l8
Närvarande: 82 medlemmar
l. Ordltiranden Kerstin Boettge öppnade mötet.

2.

Till ordftirande ltir mötet valdes Per Jödahl
Till sekreterare fbr mötet valdes Gudrun Hjorth
c.'Iill protokolljusterare tillika rösträknare valdes Doris Roos och Eva Bergquist.

a.

b.

d. Stärnman beslöt att närvarolistan skall gälla som röstlängd.

3.

Föreningens sekreterare Gudrun Hjorth meddelade attkallelse med dagordning lades utpåklubbens hemsida
I februari och därefter funnits anslagen i lokalen. Mötet ansågs därmed vara behörigen utlyst.

den

4.

Dagordningen fastställdes.

5.

a. Inga frågor eller synpunkter framfurdes om Verksamhetsberättelsen, som därltir lades till handlingarna.
b. Bertil Roos redogjorde lor Resultat- och Balansräkningen och lorklarade difTerensen i externa aktiviteter
med att dessa till stor del bokforts med nettobelopp, inte med särredovisade kostnader och intäkter.

6.

Staffan Junel läste upp revisionsberättelsen i vilken framgick att revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer
resultat- och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet lor verksamhetsåret 2017.
Revi sionsberättelsen bi lägges.

7.

Resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsens lorslagtill resultatdisposition (överskott
godkändes av årsmötet.

8.

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet ltir verksamhetsåret 2017.

9.

lnga motioner hade inkommit.

10.

Verksamhetsplanen godkändes av mötet.
Budgetfiirslaget fastslogs efter att Bertil översiktligt beskrivit detsamma. Det kan dock redan nu konstateras att
posten medlemsavgifter kan vara överskattad, då antalet betalande medlemmar minskar. De närvarande
uppr.rranades därför att forsöka värva fler medlemmar.
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12.

13.

iny räkning)

Årsmötet godkände att medlemsavgiften ltjr år 2019 bibehålls på 100 kronor.
Ett slutligt beslut aft de liån loregående års ftireslagna stadgeändringarna godkändes. Ändringsftrslaget bifogas.
Valberedningens {tirslag lästes upp av Kerstin Larsson.
till ordlörande ftir I år
b. omval för 2 år Monica Thunegard
nyval lor 2 är av Karin Skoglund, Bengt Engwall och Charlotte Richnau
c. fyllnadsval flor I år av Carita Swartz och Yau-Ling Karlsson
d. val av 2 revisorer 1ör I år: omval av Staffan Junel och Anders Björken
e. omval av revisorsuppleant för I år av Göran Lind
f. val av representanter till SAASDC riksstämma överlåtes på ssrelsen
g. till valberedning omvaldes Kerstin Larsson. Nyval Gudrun F{jorth och Boris Carlsson.
a. Gunnar Lundborg valdes

14.

Under Övriga ffågor loreslog Bernt Jansson ett större standar.
Shirley Tommos undrade varltir bidraget ffån Vuxenskolan var mindre än året innan. Kerstin Iörklarade att vissa
av våra aktiviteter bedömts olika av Vuxenskolan.

15.

Mötet avslutades av Mötesordltirande
Därefter ar,tackade Kerstin de avgående styrelsemedlemmarna, revisorerna, valberedningen och Anna-Lisa Järling
med varsin present. Gunnar avtackade Kerstin, som tillsammans med Gudrun blev hedersmedlemmar i klubben.
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