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1. Ordförande, Gunnar Lundborg förklarade mötet öppnat. 
2. Val av funktionärer 

a. Till ordförande för mötet valdes Per Jödahl 
b. Till sekreterare för mötet valdes Patricia Larsson 
c. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Gudrun Hjorth och Kerstin Boettge 

3. Dagordningen fastställdes.  
4.  Föreningsordförande meddelade att kallelsen med förslag till dagordning lades ut på klubbens 

hemsida i början på februari och därefter har funnits anslagen i klubblokalen. Mötet ansågs 
därmed vara stadgeenligt utlyst.  

5. Röstlängden fastställdes. Närvarolistan gäller som röstlängd. 
6. Föredragande av styrelsens årsredovisning 

a. Inga frågor eller synpunkter framfördes om verksamhetsberättelsen, som därför lades 
till handlingarna. 

b. Kassören, Bertil Roos redogjorde för föreningens ekonomi. Trots att resultatet för 2018 
är något negativ är klubbens ekonomi god. Klubbresan gav ett överskott och dessa 
pengar har satsats på att införskaffa danskjolar i klubbens färger som kan användas 
bland annat vid dansuppvisningar. Klubben har valt att träffa avtal med en ny 
samarbetspartner, ABF. 

7. Föredragande av revisorernas berättelse: Anders Björckén läste upp revisionsberättelsen i vilken 
framgick att revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen samt 
beviljar styrelsen ansvarsfrihet för redovisningsår 2018. 

8. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen. 
9. Årsmötet godkände styrelsens förslag till resultatdisposition. 
10. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
11. Inga motioner eller propositioner har inkommit. 
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2019 

a. Verksamhetsplanen godkändes av mötet 
b. Bertil förklarade att budgetupplägg ändras från fakturamässig redovisning till 

verksamhetsmässig redovisning. Detta innebär en viss kostnadsökning under år 2019. På 
en fråga ifrån Kerstin Boettge angående skillnader i utfall och budget förklarade Bertil 
att detta beror på att posterna grupperas annorlunda. Budgetförslaget godtogs. 

13. Årsmötet godkände att medlemsavgift för år 2020 bibehålls på 100 kronor. 
14. Valberedningens förslag presenterades 

a. Styrelseordförande: Gunnar Lundborg omvaldes av årsmötet för 1 år 
b. 4 styrelseledamöter: Magnus Dahl, Kristina Pernebrink samt Kristin Nilsdotter valdes av 

årsmötet för 2 år. Bertil Roos omvaldes av årsmötet för 2 år. 
c. Revisorer: 2 revisorer - Staffan Junel och Anders Björckén omvaldes av årsmötet för 1 

år och en revisorssuppleant – Göran Lind omvaldes för 1 år. 
d. Valberedningen: Kerstin Larsson och Gudrun Hjorth omvaldes av årsmötet för 1 år. Jane 

Håkansson valdes för 1 år. 
e. Representanter till SAASDC Riksstämman: Bertil Roos, Karin Skoglund och Pat Skoglund 

valdes som representanter till Riksstämman. 



15. Övriga frågor 
a. På en fråga om varför klubben har valt att byta studieförbund från Vuxenskolan till ABF 

som samarbetspartner, förklarade Bertil att detta beror på att klubben får bättre 
villkor hos den nya partnern. 

16. Mötet avslutades av mötesordförande. Därefter avtackades de avgående styrelseledamöter. 
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