Protokoll från Folkdanslaget Slåttergillets årsmöte 201F03-12 på
Slåttringe
19 medlemmar deltog

imötet.

51 lutötets öppnande
Ordförande Tommy Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 15.10.
g Z rråea

hurwida ånsmötatansersigstadgeenli$ kallat

Mötet ansågs stadgeenligt kallat.
$ 3 Vel av ordförandc och sekrcterare fiörårsmötesförhandlingama

tamt ilå justerare

Till ordförande för mötet valdes Leif Nilsson. Till sekreterare valdes lnga Rosenlund. Tilljusterare
valdes Lars Siiderberg och Jan Bendes.
$ 4 Förcdragning an årsberättelse samt ekonomisk

rapport'

Årsberättelsen föredrogs av Tommy Karlsson och godkändes av mötet.
Kamratföreningens verksamhetsberättelse föredrogs av Thomas Rabbing och godkändes av mötet.
Den ekonorniska rapporten föredrogs av Leif NysJö. Två frågor restes av medlemmar: ev. avsättning

till $låttrlngefonden som bewarades-med att ett basbelopp diskuterats som lämplig fondstorlek, och
frågan om Slåttringe har tillråcklig försäkring vilket styrehen ansåg. Rapporten godkändes av mötet.

I5 FiMragning

av

rcvisorern* berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Henrik Rosenlund och godkändes av mötet.
S 6 Fråga

om ansvarsfrihetförstyrelren

Styrelsen för Folkdanslaget Slåttergillet och dess Kamratförenlng beviliades anwarsfrihet

verksamhetsåret 20X5.
$ 7 Val

a, styrelser för

Tiltstyrelse ttir

FSG

Thomas Rabbing
lnga Rosenlund
Leif Nysjö
Kerstin Lundberg

lnger Nysj<l

FSG

och dese

lhmr*förening

för år 2016 valdes:

fiir

Till s$relse för FSG:s Kamratförening 2015 valdes:
Thomas Rabbing
Jan Bendes

Margareta Englund

Britt-Marie Fourong
Lars Söderberg

Jan östlund
5

SValavtvå revisorer med en suppleant

Till revisorervaldes:
Arne Bengtlars
Henrik Rosenlund
Till revisorsuppleant valdes:
Olof Sundström

l g Belutomfirmatecknare j
Föreningens firma tecknas av ordförande eller kassör var för sig. Föreningens plusgiro och konton i
Swedbank och SBAB tecknas av kassören ensam, elhr vid förfall för denna av ordöranden och
sekretera ren geme nsämt.

Sekreteraren och kassören äBer att var för sig utkvittera föreningens post.
S 10

8$lut

om ekonomisk handlingsfrihet för

FSGs

styrels€

Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet mellan varje medlemsmöte under 2016 beslöts
S 11 Val av:

A Sektloner och tivriga funktionårcr

Danssektionen: SverkerJonsson

,

i

Leif Nilsson

Lekansvarig:

Gunnel Alexandersson

Webbansvarig

SverkerJonsson

Dräktanwarig: Britt-Marie
Arkivansvarig: lnga{arin

Fourong

Ahl6n

Lokalansvarig: lnger Nysjö

Festkommitt6: Britt-Marie Fourong

till

10 0@ kr.

B Valberedning

Kjell Jansson, sammankallande
Jan Bendes

Tommy Karlsson, suppleant
5 Ut övriga frågor
lnga motioner eller skrivelser hade inkommit inför mötet.
Eva Ariander välkomnades som ny medlem och fick FSG's medlemsnå|.

Leif Nilsson initierade en diskussion om hur antalet medlemmar i de två styrelserna inom föreningen
ska kunna minskas eftersom antalet förtroendevalda är stort iförhållande till antalet aktiva och det
är svårt att fylla alla poster. Styrelsernas olika ändamål och karaktär dffiades och ytterligare
diskussion inom styrelserna uppmuntrades.

Med anledning av att Slåttergillet fuller 80 år i vår togs frågan upp hur detta bör firas. En fest kommer
att gå av stapeln på Slåttringe den 11juni 2016. Mötet beslöt att 10 0@ kr får tas ur
verksamhetsfonden och att en kommitt€ med Thomas, Kjell, Lars S, Jan B, Sigrid, Ninni och ev BrittMarie står för phneringen.
Leif Nilsson tackar för fortroendet och avslutar mötet kl. 16.00.
i

Vid protokollet
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lnga $osenlund

1. Ärsbe rättelse och Ka m ratfö re ni ngens Ve rksa m hetsbe rättelse

2. Balans och resultaträkning
3. Revisionsberättelse

4. Närvarolista

