Protokoll
Datum

Trolldansarnas Årsmöte
2020-06-14

Plats

Via webben (Microsoft Teams-möte)

§1

Ordförande Ariane Sundman hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 2.

Årsmötet fastställde och godkände röstlängden för dagens möte (28 personer)

§ 3.

a) Till ordförande för mötet valdes Lena Andersson, RF-SISU Västernorrland
b) Till sekreterare för mötet valdes Carina Hallén

§ 4.

a) Till justeringspersoner för mötet valdes Angelica Jyttner och Lennart Bergström
b) Till rösträknare för mötet valdes Angelica Jyttner och Lennart Bergström

§ 5.

Årsmötet fastställde att mötet är behörigt utlyst.

§ 6.

Årsmötet godkände den presenterade föredragningslistan.

§ 7.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av årsmötesordförande
b) Styrelsens förvaltningsberättelse, balans och resultaträkning föredrogs av Linnea Eriksson

§ 8.

Revisionsberättelsen föredrogs av mötesordförande.

§ 9.

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§10.

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter
för 2020.

§11.

Årsmötet beslutade att fastställa den presenterade verksamhetsplanen samt
budget för det kommande verksamhetsåret.
Arianne informerade också om att vi lämnat in önskemål till hyresvärden Selånger
om hyresreducering då vi inte kan utnyttja lokalen under Coronapandemin.

§12.

Behandling av motioner och eventuella förslag från styrelsen:
Årsmötet ger i uppdrag till den nya styrelsen att titta vidare på förslaget att anmäla sig
till Svenska Spels Gräsroten
(https://www.trolldansarna.com/globalassets/foreningen-trolldansarna--danssport/dokument/motion-fran-goran-viren-sjogren-2020.pdf)

§13.

Val i enlighet med valberedningens förslag
(https://www.trolldansarna.com/globalassets/foreningen-trolldansarna--danssport/dokument/valberedningens-forslag-till-trolldansarnas-arsmote2020-1.docx)
A) Årsmötet beslutade att välja Arianne Sundman till föreningens
Ordförande för det kommande verksamhetsåret.
B) Årsmötet beslutade att välja följande styrelseledamöter samt
suppleanter och för dem en inbördes ordning:
På 2 år valdes Lennart Bergström, Lena Idebring, Linnea Eriksson och
Yvonne Forsman.
Mandatperiod för följande styrelseledamöter är ytterligare 1 år:
Raymond Lövgren, Satu Nilsson, Mattias Jacobsson och Carina Hallén.
Val av fyra suppleanter på 1 år och för dem inbördes fastställd ordning
enligt följande:
1. Christina_Sagersten
2. Camilla Stenmark
3. Git Tjärnström
4. Simon Ödmark
C) Revisor Magnus Lundberg. 1 år
Revisorssuppleant Susanne Edbom, 1 år
D) Till valberedning det kommande året valdes Anette Nilsson (ordf.) och
Inger Bydén. Årsmötet gav dessa två personer tillsammans med
styrelsen i uppdrag att hitta ytterligare en deltagare i valberedningen.
E) Årsmötet hänskjuter till den nya styrelsen att utse ledamöter till DSFårsmötet samt MNDSF:s årsmöte samt andra möten där föreningen har
rätt att representera med ombud.

§14.

Övriga frågor
Arianne tackade för förnyat förtroende. Hon tackade de som varit med ikväll. Tack till
de fyra som avgår från styrelsen och tack till Lena som hjälpte oss ikväll.

§15.

Mötet avslutades

Lena Andersson

Carina Hallén

Ordförande vid årsmötet

Sekreterare vid årsmötet

