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Protokoll från Folkdanslaget Slåttergillets årsmöte 2017-03-18 på

Slåttringe

19 medlemmar deltog i mötet.

1 Miitets öpPnande

Ordförande Thomas Rabbing hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 16.10.

2Fräga huruvida årsmötet anser sig stadgeenligt kallat

Mötet ansågs stadgeenligt kallat.

3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötesförhandlingarna samt Wå iusterare

Till ordförande för mötet valdes Leif Nitsson. Till sekreterare valdes lnga Rosenlund. Tilljusterare

valdes Britt-Marie Fourong och Gunnel Alexandersson.

4 Föredragning av årsberättelse samt ekonomisk rapport

Årsberättelsen föredrogs och inga frågor uppkom.

Från Kamratföreningen rapporterades att köksavloppet ordnats och att en ramp monterats.

Föreningen har fått opto-anslutning utan kostnad för medlemmarna genom en gåva. Dock återstår

att välja lämpligt bredbandsabonnemang.

Kassören rapporterade att föreningen har gått ganska bra ekonomiskt. slåttringe har varit ovanligt

mycket uthyrt men det har också troligen bidragit till de höga elräkningarna'

Samtliga rapporter godkändes.

5 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorn föredrog revisionsberättelsen och den godkändes av mötet.

6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen för Folkdanslaget Slåttergillet och dess Kamratförening beviljades ansvarsfrihet för

verksamhetsåret 2016.

7 Val av styrelser för FSG och Kamratföreningen

Till styrelse för FSG är 2OI7 valdes:

Ordförande: Thomas Rabbing

- Setieterare: lnga Rosentund

Kassör: Leif Nysjö
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Ledamöter: lnger Nysjö och Kerstin Lundberg

Till styrelsen för Kamratföreningen valdes:

Ordförande: Thomas Rabbing

Ledamöter: Jan Bendes, Margareta Englund, Britt-Marie Fourong och Jan Östlund

Ekonomi: Lars Söderberg

8 Val av två revisorer med en suppleant

Till revisorer valdes:

Arne Bengtlars och Henrik Rosenlund samt som suppleant Olof Sundström

9 Beslut om firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordförande eller kassör var för sig. Föreningens plusgiro och konton i

Swedbank och SBAB tecknas av kassör ensam, eller vid förfall för denna av ordföranden och

sekreteraren gemensamt.

Sekreteraren och kassören äger att var för sig utkvittera föreningens post'

10 Beslut om ekonomisk handlingsfrihet för FSGs styrelse

Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet mellan varje medlemsmöte under 2017 beslöts till 10 000 kr.

11 Val av:

A Sektioner och övriga funktionärer

Danssektionen: SverkerJonsson

Leif Nilsson

Lekansvarig: Gunnel Alexandersson

Dräktansvarig: Britt-Marie Fourong

Arkivansvarig: lnga-Carin Ahl6n

Lokalansvarig: Kerstin Lundberg

Festkommitt6: Britt-Marie Fourong

Webbansvarig: Sverker Jonsson

B Valberedning

Lillemor Brenter, samrnankallande

KjellJansson

Jan Bendes, supPleant
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il övriga frågor

Thomas informerade om att kommunen inte var helt nöjd med föreningens slamhantering'

ordföranden föreslog att frågan återförs till Kamratföreningen som får komma med förslag till

hantering. Mötet beslöt att göra så.

En ny medlem, lnger Jönsson,'är invald i föreningen men eftersom hon inte kunde delta på mötet får

utdelningen av medlemsmärket ske vid nästa lämpliga danstillfälle'

Tre personer har utträtt ur föreningen, Eva Ariander, Peter och Eva centerbäck'

Webbansvarig har påpekat att webben används väldigt lite. Sverker ska ombes att förklara hur den

kan användas. En angränsande fråga är om man på ett enkelt sätt kan avisera hela gruppen på

webben eller annat sätt om slåttringe är uppbokat eller tillgängligt för spontanbesök. Det föreslogs

att införa en kalender på webben för detta ändamål där samtliga besök aviseras'

Som sista punkt efterfrågades synpunkter på vår nya lokal i Skarpnäck' Några synpunkter som

framkom var att golvet är bra men att det är visst problem med tillgängligheten när det bara finns en

nyckel. Lokalen ska också larmas när vi går därifrån om vi är de sista för dagen' Ventilationen

fungerar om man vrider på den. Det är knepigt att hitta p-platser och Henrik lovade att inventera de

möjligheter som finns i Skarpnäck. Sammanfattningen blev att lokalen känns positiv'

13 Avslutning

Leif Nilsson tackade för förtroendet och avslutade mötet kl. 17.00.
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Gunnel Alexandersson

Mötesordförande
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