Organisationsnummer 802409-1996

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Näsbyparks
Squaredanceklubb 2022-03-09
Plats: Mötet genomfördes i Kvarntorpsgården, Täby.
§1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Gunnar Lundborg.

§2

Stämman valde Per Jödahl till stämmoordförande.

§3

Stämmans ordförande anmälde att Bertil Roos skall vara protokollförare.

§4

Stämman godkände föreslagen dagordning.

§5

Stämman utsåg Kerstin Boettge och Naemi Hedlund att justera protokollet samt att
agera rösträknare.

§6

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

§7

Stämman fastställde den uppgjorda förteckningen över närvarande medlemmar att
gälla som röstlängd. Totalt 29 närvarande och inga fullmakter har lämnats in, se
bilaga 1.

§8

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2021 föredrogs av styrelsens ordförande.

§9

Revisorernas berättelse lästes upp.

§ 10

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning för 2021.

§ 11

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag till resultatdisposition, dvs att det
ansamlade överskottet balanseras i ny räkning.

§ 12

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 13

Det finns inga av styrelsen hänskjutna frågor, ej heller några av medlemmar
anmälda ärenden.

§ 14

Styrelsens verksamhetsplan för 2022 och tillhörande budget föredrogs av
styrelsens ordförande.

§ 15

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift för
kalenderåret 2023, dvs 150 kr.

§ 16

Stämman beslöt att till styrelseordförande fram till nästa ordinarie föreningsstämma
välja Gunnar Lundborg.

§ 17

Stämman beslöt, efter en kortare ajournering, att till ordinarie ledamöter välja:
• Ulla Becker fram till stämman 2024 (nyval)
• Bengt Engwall fram till stämman 2024 (omval)
• Marianne Gentzel fram till stämman 2024 (omval)
• Mona Gillberg fram till stämman 2024 (nyval)
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• Hans Hedström fram till stämman 2024 (nyval)
• Kerstin Larsson fram till stämman 2024 (omval).
Till nästa stämma kvarstår Bertil Roos.
§ 18

Stämman beslöt att för verksamhetsåret 2022 välja Staffan Junel (omval) och
Göran Lind (omval) till ordinarie revisorer samt Anna-Greta Andersson (omval) till
revisorssuppleant.

§ 19

Stämman beslöt att uppdra till styrelsen att föreslå kandidater att ingå i
valberedning inför nästa ordinarie stämma och att i god tid före denna ordinarie
stämma kalla till extrastämma för att välja valberedning.

§ 20

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att representanter till SAASDC
riksstämma får utses av styrelsen.

§ 21

Styrelsens ordförande tackade avgående ledamöter och funktionärer. Stämmans
ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Bertil Roos

Kerstin Boettge

Naemi Hedlund

Undertecknat med elektronisk signatur. Signeringsloggen administreras av Bertil Roos.

Bilagor:
1. Röstlängd
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