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Årsmöte – DSK Spirorna den 28 februari 2012 kl. 19.30 

Årsmötet hölls den 28 februari på Parketten. 45 medlemmar deltog, 

se närvarolista. 

 

§1 Fastställande av röstlängd för mötet 
Röstlängd för mötet godkänns. Se bilaga. 

§2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
Mötet förklaras behörigt utlyst. Kallelse har skett genom medlemsutskick, 

publicering på hemsidan och anslag i kurslokal. 

§3 Fastställande av föredragningslista 
Föreliggande dagordning upprättad enligt stadgarna godkänns. 

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Som ordförande för mötet väljs Sören Libell och som sekreterare väljs Mait 

Brandt. 

§5 Val av protokolljusterare och rösträknare  
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll och som rösträknare väljs 

Hans-Erik Fahlén och Ann-Christine Nordqvist. 

§6 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse  
6.1 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

Sören Libell går igenom styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste 

verksamhetsåret som sedan godkänns. 

6.2 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
verksamhetsåret 

Fråga om balansrapporten om att resultatet är -26 000 kr. Styrelsen svarar 

att förutom avskrivningar på 8 235 kr så har styrelsen bestämt att klubben 

inte ska ha ett stort kapital utan att pengarna ska gagna medlemmarna. 

Därför har vi bjudit på kurser samt hållit billiga kurser. En fråga kom upp 

om vad leverantörsskulder är, svaret är hyran på Parketten bland annat. 

Mötet godkänner förvaltningsberättelsen. 

§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning  
Revisorn läste upp revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 

senaste verksamhets-/räkenskapsåret och den godkänns. 

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar. Mötet 

beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
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§9 Fastställande av medlemsavgifter 
Mötet beslutar om oförändrade medlemsavgifter för 2012; 250 kr för vuxna, 

150 kr för barn t.o.m. 14 år och 600 kr för familj. 

§10 Verksamhetsplan samt budget  
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 

kommande verksamhets-/räkenskapsåret. Verksamhetsplanen lästes och 

styrelsen kommenterar att vissa punkter tillkom efter att medlemmarna 

lämnat förslag.  

Fråga om det kommunala bidraget som är borta från och med 2012. 

Kassören svarar att styrelsen sökt, men kanske inte får det eftersom det nu 

krävs att klubben visar att vi aktivt arbetat med vår drogpolicy, men det har 

vi ju inte gjort. Får vi bidrag är det positivt, men vi kan inte räkna med det. 

Mötet föreslår att styrelsen ser över dokumenten som finns och publicerar 

dem lite mer synligt på hemsidan.  

Mötet beslutar fastställa verksamhetsplanen och godkänna budgeten. 

§11 Val  
Valberedningen föredrar sina förslag. 

11.1 Föreningens ordförande för en tid av 1 år 

Till ordförande för en tid av 1 år väljs Jan Lindberg. 

11.2 3 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år 

Efter en sluten omröstning väljs tre ledamöter för en tid av 2 år: 

Agneta Hallner, Carola Nordström och Ulrika Wikström.  

Kvarstående ledamöter, Jonas Stenmark och Kerstin Wisén. 

11.3 Fyllnadsval för en ledamot för en tid av 1 år 

Ett fyllnadsval görs, Mait Brandt väljs till ledamot för 1 år. 

11.4 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år 

Till suppleanter väljs dessa tre i fastställd turordning: Jane Eriksson, 

Per-Arne Grahn och Gudrun Pettersson.  

11.5 2 revisorer och 1 suppleant för en tid av 1 år 

Till revisorer väljs Sören Libell och Kurt Rydkvist.  

Till suppleant väljs Ann-Christine Källström. 

11.6 3 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år, varav en utses till ordförande 

Till valberedning väljs Ingela Öhrling – ordförande, Ewa Nilsson Loman 

och Emil Nilsson. 

11.7 Ombud till SDF-möten (och ev. andra möten) 

Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där 

föreningen har rätt att representera med ombud) delegeras till styrelsen. 
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§12 Behandling av styrelsens stadgeförslag och i rätt tid inkomna motioner 
 

Styrelsens stadgeförslag 

Behandling av styrelsens förslag till nya stadgar. En genomgång av 

ändringarna görs. Mötet jämför och kommenterar varje paragraf:  

1§ Godkänns efter att ordet Danssport skrivs i fetstil och tillägg i sista 

stycket: Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en drog- och 

dopingfri idrott. 

2§ - 4§ Inga ändringar. 

5§ - 7§ Ändringar godkänns. 

8§ - Inga ändringar. 

9§ Godkänns efter tillägg i första stycket: För upplösning av föreningen 

krävs beslut från två på varandra följande årsmöten, samt förtydligande i 

2:a stycket om arkivering av föreningens handlingar. 

10§ - 12§ Ändringar godkänns. 

13§ Godkänns efter förtydligande i stycke nr 6: … skall betala innevarande 

års medlemsavgift senast 3 veckor före årsmötet eller varit medlem under 

föregående verksamhetsår. Mötet beslutar att styrelsen får formulera om 

detta stycke. 

14§ Inga ändringar. 

15§ Godkänns med ändring av tiden till att kallelsen skall tillställas 

medlemmarna senast 5 veckor före mötet. 

16§ Inga ändringar. 

17§ - 20§ Ändringar godkänns. 

21§ Godkänns efter ändring (omkastade punkter)  samt av pkt 12 d) antalet 

suppleanter, endast en revisorsuppleant väljs. 

22§ Ändringar godkänns. 

23§ – 24§ Inga ändringar. 

25§ Godkänns efter ändring av antalet övriga ledamoter till 6 – 8 ledamöter. 

26§ – 27§ Ändringar godkänns. 

28§ Inga ändringar. 

29§ 33§ och bilaga godkänns. 

Tips av redaktionell karaktär fanns med, exempelvis att se över 

sidbrytningar och loggans upplösning. Det görs i slutversionen. 
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Tre motioner har kommit in: 

 Fotografering vid Spirornas aktiviteter. Mötet beslutar att avslå 

motionen. 

 Spirorna på Facebook. Mötet beslutar att bifalla motionen. Det kommer 

ett tilläggsyrkande också om att den som skriver även anger sitt namn. 

Tilläggsyrkandet bifalls också. 

 Medlemsträff. Mötet beslutar att avslå motionen. Styrelsen hänvisar till 

verksamhetsplanen där ett medlemsmöte finns angivet som mål för 

2012. 

§13 Övriga frågor 

 Dokument på hemsidan – Förslag framförs om att se över placeringen 

av dokument på hemsidan. Stadgar och drog- och dopingpolicyn bör 

lyftas fram mer synligt.  

 Önskemål framförs om yngre administratör till Facebook. Överlåts 

åt styrelsen att se över ungdomligare inslag till Facebook.  

 Foton. En medlem framför önskemål att vi kollar av med personen 

innan fotot trycks på exempelvis affischer. Exemplet som togs upp var 

dock inte DSK Spirorna som tryckt, men för framtiden så ska vi vara lite 

observanta och fråga först. Sen gäller olika regler om bilden är tagen 

inomhus eller utomhus. 

 Årsmötesprotokollet. Förslag framförs om att lägga årsmötesproto-

kollet på hemsidan. Mötet instämmer med förslaget. 

 Danstävlingar. Förslag framförs om att gamla resultat från tävlingar 

bör ligga i Arkivet på hemsidan såväl som gamla bilder. 

 

För resultat från 2011 och framåt framförs förslag om att på hemsidan 

skapa en direktlänk till Swingweb, vilket innebär att alla tävlingsresultat 

omgående presenteras.  

 

Förslag framförs om att på hemsidan göra reklam i förväg om 

kommande danstävlingar. 

 Pressklippspärmarna. Förslag framförs om att visa pressklipps-

pärmarna på någon medlemsdans eller medlemsmöte så att alla kan få 

titta i dessa. 

 Klubblogo. Förslag framförs om att logo i olika storlekar ska finnas på 

hemsidan för nedladdning. 

 





Motion till DSK Spirornas årsmöte 2012

Fotografering vid §piromas aktiviteter
Några pesoner massfotograferar vid Hubbens blandade aktiviteter.
Det Eir inte alltid bilderna publicems på hemsidan.

FÖRSLAG

l. Om bildema ska publiceras på hemsidan så ä det tillåtet med
\/ massfotografering. ba rka bildema snarast levereras till webbansvarig.

2.I annatfall ska massfotografering ftirbjudas vid klubbens 1iilställningar.

2012-01-25

U)r,otudl/tf"l^
lnger Libell

-l

U



Styrelsens svar till motion gällande. Fotografering vid

Spirornas aktiviteter.

Styrelsen har beslutat att föreslå årsmötet att avslå motionen med följande

motivering.

Vi kan inte förbiuda fotografering vid våra evenemang; men vi kan uppmana
\-/ eller be fotografen om att få tillgång tilt bilderna så att dessa kan publiceras

på vår hemsida.

DSK Spirornal

Styrelsen



Motion till DSK Spirornas ärsmöte 2012

Spirorna på Facebook

Enligt fiirra årets motion så beslutades att Spiroma skulle öppna en Facebook-
sida. Enligt motionen så skulle den vara ett komplement till Spirornas egen
hemsida. Så har det inte varit. Manga gånger har det informerats text och bilder på
Facebook utan att det publiceras något på hemsidan.

Att nyheter ska vara på vår hemsida var ju alla överens om på årsmötet
20I1. Bilder är nyheter - Massor av bilder har publicerats på Facebook.

Vi bör visa att vår hemsida är viktig och bör göras reklam ftir. Under 2011har vär
hemsida varit ett komplement till Facebook och inte tvåirt om som vi beslutade
ftirra året på årsmötet,

Om det skrivs något på Facebook som det finns mer info om på vår hemsida bör
vidarelåinken gå till vår hemsida och inte direkt till Swingweb (anmälan).

FÖRSLAG

Alla bilder ska finnas på Spirornas hemsida. Några bilder från varje tillf;ille kan
finnas på Facebook med hiinvisning att det finns fler bilder på vår hemsida. Då
säkrar vi också att bilderna finns kvar i klubbens ägo. Vad vet vi om
Facebook i framtiden?

2012-0t-25

lnger Libell



Styrelsens svar till motion gällande. spirorna på Facebook

Styrelsen har beslutat att föreslå årsmötet bifalla motionen.

DSK Spirornal

Styrelsen



Motion till DSK Spiromas årsmöte 2012

Medlemsträff

Vid hösten korta medlemstråiff, som inte alla medlemmar kallats till, fick vi som
var diir liimna in fiirslag på olika aktiviteter och annat som iir intressant ftir
klubben att syssla med.

Vi fick löfte om attalla skulle ffita del av allafiirslag som inkommit. Så har inte
skett åinnu. Vi bör fii tid att samlas ftir gemensam dialog liingre än 30 minuter.

FÖRSLAG

,*, 1. Jag ftireslå att klubben inbjuder ALLA medlemmar till en medlemsträff där
alla ftr ta del av ftirstagen fran hösten samt diskutera om vad som kåinns mest
viktigt att ta upp detta år. Det kan exempelvis ske med hjälp av grupparbeten så

att allamedlemmar kan få tycka till. Kanske det även kommer fram fler fiirslag.

Här är också några frågor som vi gemensamt kan §cka till om vid en Medlemsträff.

. Ska medlems- och kursavslutningsdans bara vara för medlemmar och kursdeltagare?

. Dans oå ring före paus? Aven dans på ring en liten stund efter paus?

' En låt i taget hela kvällen = snabba byten?

. Ska klubben vara en dansarrangör för allmänna danser? Demokratisk dans eller Damernas/Herrarnas?

2. Årsmötet uppmanar styrelsen att fiilja verksamhetsplanen beträffande punkten om

\._-, medlemsmöte.

"Medlemsmöte/klubbkvåill med frågestund/brainstorming ftir medlemmarlkursdeltagare"

2012-01-25

dnw.drw
Inger Libell



Styrelsens svar till motion gällande. Medlemsträff.

Styrelsen har beslutet att föreslå årsmötet att avslå motionen med följande

motivering.

Styrelsen har sedan medlemsträffen bearbetat materialet som inkom vid
förra medlemsträffen. Vi har under våren planerat att ha en ny

\'/ medlemsträffmed uppföljning av föregående träff samt nya diskussioner. De

förslag på punkter till sådan träff som framkommer i motionen ligger i den för

\ är 2012 planerade verksamheten.

DSK Spirorna/

Styrelsen


