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Protokoll från FSG medlemsmöte 2017-tI-L1,

på Slåttringe

19 medlemmar deltog i mötet.

1 Mötets öppnande
Ordförande Thomas Rabbing hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 16.15.

Tilljusterare valdes Tore Jansson och Ninni Olsson,

2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes efter komplettering under punkt 4 med Lek och Dräkt, punkt 5 med

avgifter och under punkt 8 en fråga om hemsidan.

3 Godkännande av föregående medlems- / årsmötesprotokoll

Föregående årsmötesprotokoll godkändes.

4 Rapporter från sektionerna

(Kassör, Kamrat, Lokalansvarig, Dans, Lek, Dräkt, Festkommittd)

Kassören noterade att det finns pengar kvar i kassan, dock litet mindre än vad som framgår av

budgetutfallet eftersom alla räkningar för året inte har kommit. Thomas påpekade att slamtömning

har tillkommit som kostnad i år (ca 1000 kr).

Kamratföreningen rapporterade att en hel del arbeten utförts under året: målning, borttagning av

stubbar och skötsel av växtlighet, ny varmvattenberedare mm.

Från Lokal konstaterades att hyresavgiften sänkts genom flytten till Skarpnäck och eftersom ingen

har anmält synpunkter på den nya lokalen fortsätter vi att hyra där.

Dans rapporterade igen att sektionen.nu bara består av en person och att detta är för litet, någon

ytterligare belövs.

Festkommitt6n har fungerat bra enligt ansvarig, festerna har inte varit så många men intensiva.

Leksektionen har inte fått någon förfrågan om lekledning men ska höra sig för.

lnget rapporterades från dräkt.

5 Ärsplanering för 2018

Årsplaneringen godkändes mert en reservation finns angående påskveckan då lokalen kanske inte är

tillgänglig. Se bilaga

6 Budget för 2018

Kassören presenterade budgeten där han räknat med 40 betalande medlemmar. 5e bilaga



lnnehållet i fonderna gicks igenom efter önskemål om detta:

Jubileumsfonden 1775 kr

Verksamhetsfonden (resor mm.) 48 000 kr

Slåttringefonden 35 000 kr

En Fenomeåne eiordes a-y ?veiftqrna vid uthvrnine av Slåttrinee.

Avgifter för medlernmar:

Fast avgift 300 kr + 50 kr per vuxen, 25 kr för barn mellan 10 och 15 år, barn under 10 år gratis

Maxavgift: 1 200 kr sommartid, 2 1@ kr vintertid

Extern uthyrning:

Deposition 1000 kr

Hel helg 3 500 kr (om sovsalarna inte används ev. 3000 kr)

Ett riktmärke vid kortare uthyrning: 900 kr för 3 timmar sommartid

7 Kommande medlems-/årsmöte = enligt årcplaneringen pkt 5.

Årsmötet kommer att hålhsfmars 2018.

8 övriga frågor

Henrik initierade en diskussion om hemsidan. Den allmänna uppfattningen var att föreningen ska

fortsätta att ha en hemsida. Den nuvarande, www.folkdanslagetslatterqillet.se kan kompletteras

med fler hänvisningar, leksektionen etc. Däremot är det problem att använda den som arkiv

eftersom sidorna inte är skyddade. Sena bokningar av Slåttringe är också svåra att hantera för
tillfället. Texter att lägga till om föreningen och verksamheten efterlystes.

9 Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet kl. 17.15.
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