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Protokol I frå n Fol kda nslaget Slåttergi I lets med lemsmöte 2016- 1 L-L7 i

Bagarmossen Folkets hus

12 medlemmar deltog i mötet.

1Mötets öppnande

Ordförande Thomas Rabbing hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 19.30. Till

justeringsmän valdes Leif Nilsson och Tommy Karlsson.

2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkåndes.

3 Godkännande av föregående medlems-/årsmöte'protokoll 201&03'12

Protokollet lades till handlingarna.

4 Rapporter från sektioner

Kassören rapporterade att intäkterna för uthyrning av Slåttringe ökat jämfört med tidigare år.

Föreningen har god ekonomi men hyran för danslokalen är inte reglerad varken för våren eller

hösten. Trots det finns det pengar som kan användas till bl.a. reseersättning till musiker på några

träningar.

Kamratföreningen rapporterade att arbetsdagar har hållits både under våren och hösten då bl.a.

dasset har justerats. En elsäkring på 20 amper är överbelastad och en huv till en säkring är trasig.

Diskussion om lämpligt nätavtal pågår och Vattenfall ska kontahas. För övrigt har bl.a. dansbanan

handikappanpassats med en ramp.

Lokalansvarig har fortfarande problerh att få kontakt resp. besked ffån både Skarpnäcks Kulturhus

och Bagarmossens Folkets Hus. Beslulades att vi provar lokalen i Skarpnäck om vi får erbjudande om

detta idecember.

Danssektionen konstaterade att det oftast kommer 6-7 par på träningarna för tillfället men att fler

danser kunde tas upp med I par nårvarande. Det är också till hjälp för dansledaren om man anmäler

när man har förhinder att komma på en träning. Sektionen fick i uppdrag att kontakta våra musiker

för att spela på någon träning.

Festsektionen rapporterade från festen den 12 november och nämnde att många uttryckt

uppskattning för att Slåttringe var uppvärmt och skönt. Nästa fest är årsfesten den 18 mars 2017.

Dräktsektionen är för närvarande inte aktiv,
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lnget rapporterades från Leksektionen. Sektionen uppmanas att höra med vaktmästaren i

Bagarmossen om man planerar någon julgransplundring och också att göra reklam för att FSG gärna

ställer upp med lekledning. Ordföranden hade fått en förfrågan ang. lekledning i midsommar i

Rullsand men intresset på mötet var ganska ljumt och det beslöts att awakta med svaret

5 Ärsplanering20tT

Förslaget till årsplaneringen gicks igenom och några justeringar gjordes. Arbetsdagen den 2

september 2017 kombineras ev. med en fest och beträffande budgetrnötet i november togs beslut

att flytta detta till 11 november och att det håtts i samband med Novemberfesten. Dansledarna

uppmärksammade att båda kan vara upptagna på träningen den 7 september och att någon annan

då bör vidtalas. Även andra träningstillfällen diskuterades och lokalansvarig bad om besked senast en

månad före resp. datum.

5 Budget Iör 2Ot7

I budgetförslaget är kalkylen gjord med oförändrad medlemsavgift. Ett förslag är att ta bort

danspengen om vi övergår till billigare lokal i Skarpnäck. Ett beslut togs också att ta bort elavgiften

för Slåttringe vid egna "öppna" fester under nästa budgetår. Samma avgift som tidigare, 3 500 kr,

behålls vid extern uthyrning.

7 Kommande Medlems-/Årsmöte

Årsmötet hålls den 18 mars 2017, budgetmötet den 11 november 20L7 och årsmötet den L0 mars

20L8.

8 övriga frågor

Ordföranden visade en karta som kommit från Vattenfall där det framgår att grävning inte ska göras

över föreningens tomt utan utefter den gamla kraftledningen.

Han visade också en dom från Högsta Domstolen där det framgår att den största fastighetsägaren i

området fått avslag på sin begäran att avstycka tomter inom området.

9 Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet kl. 21.05.

Vid protokollet Ordförande
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Bilagor: Ärsplanering2OtT, Budgetutfal! 2016 och förslag 2017
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