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Protokoll från årsmöte 20fl-A2-22 kL 19.30 Parketten

Närvarande: Se bifogad närvarolista

Mötesdeltagarna hälsas välkomna

§ 1. Röstlängd fiir mötet godkänns.

§ 2. Mötet ftirklaras behörigt utlyst. Kallelse har skett genom medlemsutskick,
publicering på hemsidan och anslag i kurslokal.

§ 3. Föreliggande dagordning upprättad enligt stadgarna godkänns.

§ 4. Som ordfiirande för mötet väljs Sören Libell och som sekreterare fiir mötet
välj s Ingalill Brantefalk.

§ 5. Till att jämte ordfiirande justera dagens protokoll och som rösträknare vä§s
Annika Hedberg och Werna Norlin.

§ 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse fiir det senaste verksamhetsåret genomgås

och godkänns.

b) Styrelsens fiirvaltningsberättelse genomgås och godkänns.

§ 7. Revisorernas berättelse genomgås och godkänns.

§ 8. Ansvarsfrihet. Mötet beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet ftir det gängtn
verksamhetsåret.

v § 9. Medlemsavgifter. Mötet beslutar om oforändrade medlemsavgifter for 2012,
250 kr ftir vuxna, 150 kr ftir bam t.o.m. 14 år och 600 kr ftir familj.

§ 10. Verksamhetsplan for år 2011 ftiredras och godkänns.

§ 11 Val. a) Till fiireningens ordfiirande ftir en tid av I år väljs Jan Lindberg.

b) Till ledamöter i styrelsen ftir en tid av Z är väljs
Andreas Johansson, Kerstin Vis6n och Jonas Stenmark
Kvarstående ledamöter: Agneta Hallner, Ann-Christine Källström och
Gudrun Pettersson

c). §llnadsval. Inget fyllnadsval.

d) Till suppleanter, med ftir dem faststiilld turordning, for en tid av I år väljs
Mait Brandt, Jane Eriksson och Per-Arne Grahn
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§ 14.

Vid protokollet

selveterare
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e) till revisor ftir en tid av I år väljs
Sören Libell och Ann-Sofi Stattin.
Till revisorsuppleant fiir en tid av 1 år väljs Monalis Dahlgren.
( I dessa val deltar enligt stadgarna ej styrelsens ledamöter.)

f) till valberedning fijr en tid av I år väljs
Henrik Svedin (ordliirande), Karin Jacobsson och Karl-Erik Östman

g) Val till ombud titl DStr' och andra möten där ftireningen har rätt att
representera med ombud. Mötet beslutar att delegera till styrelsen att utse dessa

ombud.

Motioner och styrelsefiirslag. En motion ang. Facebook (se bilaga) har
inkommit till styrelsen att diskuteras på årsmötet. Årsmötet godkåinner motionen
och överlåter till den nya styrelsen att bestiimma formema hur sidan ska se ut.

Övriga frågor.
-På årsmötet bestcimdes att styrelsen ska titta över och uppdatera stadgarna till
ncista år.

Avslutning
Styrelsens ordftirande tackar på hela styrelsens vägnar ftir ftirtroendet som
styrelsen fått. Mötesordfiiranden avslutar mötet.

Efter mötet avtackades Benny Rydberg, Lars Almström, Monica Lundell.
Malin Svelander, Göran Norman, Kurt Rydkvist och Ingalill Brantefalk som
avgär i styrelsen.
Även Torbjörn Sollander som avgär som revisor avtackades.
Inger Libell som avgår som ordftirande i valberedningen kommer att avtackas
vid ett senare tillfiille.

Justeras:
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Rydberg Benny /Västernorrland

Från: HenrikSvedin[henrik.svedin@gmail.com]

Skickat: den 23 januari 2011 14:21

Tilt: styrelsen@spirorna.se

Ämne: Motion inför årsmöte

Nu är det hög tid for Spirorna att börja anvåinda Facebook. Jag vet att denna fråga har varit på tal
tidigare men har lagts i malpåse då styrelsen inte kunnat enas om utformningen. Detta åir lite
synd då nästan alla andra dansklubbar i regionen anvåinder Facebook, med lyckat resultat.
Hiir var vi en möjlighet att nå ut till nya målgrupper som inte kåirurer till vår verksamhet.
Sidan ska vara helt öppen. Vem som helst ska kunna ansluta sig till den, medlem eller icke
medlem i klubben. Si<Ots den professionellt så far klubben en mycket stor genomslagskraft ftir
sina aktiviteter.
Jag vill poiingtera att Facebook ska anvtindas som ett komplement till vår hemsida. Vår primåira
nyhetskanal ska fortfarande vara www.spiroma.se. Inga exklusiva nyheter ska stå på Facebook.

' ! vill ha ett beslut om denna fråga på vårt årsmöte den 22 februan Ska klubben starta en

'--.acebook-grupp?
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