protokoll från Folkdanslaget Slåttergillets medlemsmöte 2019-11-15
på Slåttringe
19 medlemmar deltog i mötet.

1

Mötets öPPnande

mötet öppnat kl. 16.00'
Ordförande Thomas Rabbing hälsade alla välkomna och förklarade
Tilljusteringsmän valdes Kjell Jansson och Lars söderberg.

2

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3

Godkännande av föregående medlems-/årsmöte-protokoll

garna'
Föregående årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlin

4

lnkomna skrivelser

lnga skrivelser hade inkommit sedan årsmötet'

5

RapPorter från sektioner

år
Kassören konstaterade att vi fortfarande klarar oss ekonomiskt några
kommer att gå med cirka 30 000 kr i underskott'

till även om vi i år

att träd som fällts
Kamratföreningen rapporterade att det efter årsmötet städats inomhus,
Tassmontage har skett på
av stormen har huggits upp i kubbar och att ris har körts bort.
golv har slipats. Tavlorna har också
borden, vattenfilter har monterats under diskbänken och
kommit pä plats och gamla julprydnader har städats ut'

för hösten i Skarpnäck
Lokalansvarig har bokat lokal för våren och även preliminärbokat
Kulturhus.
par på

går bra när det finns åtta
Danssektionen genom Leif Nilsson påpekade att det
gav åter en eloge
dansgolvet och uppmanar alla att komma tillträningarna. Lars Söderberg
till Leif Nilsson som dansledare och även till Kjell Jansson som hjälpt till med
datorhanteringen.

nästa år
Leksektionen meddelade att det inte blir någon julgransplundring i Bagarmossen
heller.
arbetet med festerna
Sammankallande i Festkommitten berättade att hon försöht förändra
mat till
genom att införa catering till årsfesten, knytkalas till_vårfesten och hemlagad
catering till
höstfesten. lvtotesJeii.i.inr påpekade att det kan bli problem att anlita
snd. ivaliteten på maten vid förra årsfesten ansågs av några ha
årsmötet om det
godare och lyxigare än
varit ojämn. Oet vegetariska alternativet uppfattades som betydligt

airv.i*

övriga rätter. Flera personer anmälde intresse att medverka i matlagningen men
att anlitas
sammankallande med'delade att det vid kommande årsmötesfest kommer
catering, men kanske från ett annat företag.
och att ansvarig
Beträffande Arkiv påpekade ordföranden att skåpet på Slåttringe var fullt
skulle kontaktas för att ev. skicka in material till Riksarkivet.

att låna.
Dräktsektionen är för närvarande vilande men det finns wå kompletta mansdräkter

6

Årsplanerine2g2o

den 28 maj skulle
Förslaget till årsplaneringen gick igenom och beslut togs att träningen
på pingstafton' I
alltså
,iwf..i octt att en f"ut i riaff"I skullä håilas på Slåttringe den 30 maj,
övrigt godkändes det utskickade förslaget.

7

Budgetför 2020

beräknas
Denna
I budgetförslaget är kalkylen gjord med oförändrad medlemsavgift.
-avgift

andra åtgärder vidtas.
räcka för nuvarande u"ritrr6.t ytterligare 3 till 4 år, sedan måste
utan att det
Det konstaterades att det ar svårt ati marknadsföra uthyrning av huset.
gör
pau"r[.r nuvarande skattefrihet och att andra avgifter, som till exempel danspeng,
sista
iatOig liten skillnad. En fråga om möJligheten till aktivitetsbidrag uppkom och ett
tOrrfäg var att deltagarna på årsmötet skulle bidra med en trisslott'

I

Kommande tvtedlems-/Årsmöte

och årsmötet den 6
Årsmötet hålls den 7 mars 2}I},budgetmötet den 14 november 2020
mars 2021.

9

övriga frågor

att Jan Bendes
Henrik Rosenlund tog upp frågan hur vi ska ha det med hemsidan. Beslöts
ska tillfrågas.

10

Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet kl. 17.00
Ordförande

Vid protokollet
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KjellJansson
Bilagor: Arsplanerin g2Q2O, Budgetutfall 2019 och förslag 2020
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