NÄSBYPARKS SQUAREDANCEKLUBB Org.nr 802409-1996
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma onsdagen den 10 mars 2021
I denna underliga tid, präglad av restriktioner, har mötet genomförts genom poströstning.
1. Stämmans öppnande. Styrelsens ordförande Gunnar Lundborg förklarade stämman öppnad.
2. Val av stämmoordförande. Stämman valde Gunnar Lundborg till stämmoordförande.
3. Stämmoordförandens val av protokollförare. Kristina Pernebrink utsågs till protokollförare.
4. Fastställande av dagordning. Stämman godkände föreslagen dagordning.
5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare. Marianne och Bo Hallberg utsågs av stämman
att justera protokollet samt agera rösträknare.
6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst. Stämman fastställde att kallelse skett i
enlighet med stadgarna.
7. Fastställande av röstlängd. Stämman fastställde att förteckningen över inlämnade poströster
ska gälla som röstlängd. Totalt har 43 röstsedlar lämnats in, se bilaga 1.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret
2020 finns publicerad på föreningens hemsida under fliken ”Om klubben”.
9. Föredragning av revisorernas berättelse. Revisorernas berättelse finns publicerad på
föreningens hemsida.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning. Stämman beslöt att fastställa resultat- och
balansräkning för verksamhetsår 2020.
11. Beslut om resultatdisposition. Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag till
resultatdisposition.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Styrelsens samtliga ledamöter beviljades
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
13. Det finns inga av styrelsen hänskjutna frågor, ej heller några av medlemmar anmälda
ärenden.
14. Föredragning av verksamhetsplan och budget för innevarande år. Styrelsens
verksamhetsplan och budget för 2021 finns publicerad på föreningens hemsida.
15. Beslut om medlemsavgiftens storlek för nästkommande år. Stämman beslöt att avgiften
för 2022 ska vara 150 kronor.
16. Val av styrelseordförande. Stämman beslöt att till styrelseordförande fram till nästa
stämma välja Gunnar Lundborg.

17. Val av övriga styrelseledamöter. Stämman beslöt att välja Bertil Roos (omval) och
Magnus Dahl (omval) fram till stämman 2023. Till nästa stämma kvarstår Bengt Engwall,
Marianne Gentzel, Kerstin Larsson och Karin Skoglund.
18. Val av revisorer och revisorssuppleant. Stämman beslöt att fram till nästa stämma välja
Staffan Junel (omval) och Göran Lind (omval) till ordinarie revisorer, och Anna-Greta
Andersson (omval) till revisorssuppleant.
19. Val av valberedning. Stämman beslöt att fram till nästa stämma välja Anette Falk
(sammankallande), Jane Håkansson och Gudrun Hjorth.
20. Val av representanter till SAASDC’s riksstämma. Stämman beslöt att styrelsen utser
representanter till riksstämman i juni 2021.
21. Stämmans avslutande. Gunnar Lundborg tackade för visat intresse och förklarade
stämman avslutad.
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Bilaga 1. Röstsammanställning och röstlängd från årsstämma 2021

