ÅRSMÖTE FÖR NVDSF 2020
Datum:
Tid:
Plats:
Deltagare:

Lördag 14 mars 2020
Kl. 12.00
Mötet sker digitalt via Microsoft Teams
Karolina Filipsson, Lennart Larsson, Evelina Enlund, Ted Sjöberg, Mats
Filipsson, Sterling Nilsson, Sara Karlsson-Alalahti, Margaretha Bäck, Helen
Svonni, Lars-Erik Svonni, Veronika Andersson, Anita Lundholm, Berith
Fredriksson, Samuel Lindfors, Joachim Videstorm.

Dagordning
§1

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på
grundval av den röstlängd som DSF-styrelsen har upprättat för Förbundet.
Fem föreningar har rösträtt under årsmötet efter att fullmaktsgranskning genomförts.
Dessa föreningar är: Lycksele Bugg och Swing, Umeå Dansimperium, Umeå
Dansklubb, Dansglada Fötter Kiruna och Piteswänget.

§2

Fastställande av föredragningslista för mötet
Årsmötet fastställde föredragningslistan för mötet.

§3

Fråga om årsmötets korrekta utlysande
Mötesdeltagarna anser att mötet utlysts korrekt.

§4

Val av mötesordförande
Karolina Filipsson väljs till mötesordförande.

§5

Val av mötessekreterare
Evelina Enlund väljs till mötessekreterare.

§6

Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll
Helen Svonni och Lennart Larsson väljs till justerare för mötet.

§7

Val av rösträknare
Margaretha Bäck väljs till rösträknare.
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§8

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste
verksamhetsåret
Mötesordförande läser upp distriktets verksamhets- och förvaltningsberättelse för det
senaste verksamhetsåret.
Ingen mötesdeltagare har några frågor angående verksamhetsberättelsen och den
godkänns och läggs till handlingarna.

Styrelsens kassör går igenom förvaltningsberättelsen.
En fråga lyfts angående varför NVDSF har så mycket pengar i kassan. Anledningen
till att frågan lyfts beror på att dessa pengar funnits länge i kassan. Förhoppning finns
att nya styrelsen tar beslut så att pengarna används.
Förvaltningsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

§9

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret
Mötesordförande går igenom revisionsberättelsen.

§10

Styrelsens ansvarsfrihet för det senaste verksamhetsåret
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det senaste verksamhetsåret.

§11

Beslut av disposition av årets överskott eller täckande av årets underskott
Styrelsen föreslår att flytta över överskottet till nästkommande år. Beslut tas att föra
över årets överskott till nästkommande år.

§12

Val av ordförande i Förbundet, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år
Karolina Filipsson väljs till ordförande för ett år.

§13

Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Valberedningens förslag för ledamöter i styrelsen är Berith Fredriksson, Helen Svonni
och Veronica Andersson. Dessa väljs in i styrelsen för en period om 2 år.
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§14

Eventuellt fyllnadsval för ledamöter som avgått under mandatperioden
Inga fyllnadsval behövs detta år. Punkten läggs till handlingarna.

§15

Val av en revisor med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och
förvaltning inom Förbundet för en tid av 1 år
Valberedningen föreslår Markus Ragnarsson till revisor för en tid av 1 år. Markus
Ragnarsson väljs till revisor för en tid av 1 år.

§16

Val av ordförande och två ledamöter till valberedning för en tid av 1 år
Dick Olovsson, Margaretha Bäck och Lars-Erik Svonni väljs till ledamöter i
valberedningen för en period om 1 år. Margaretha Bäck väljs till ordförande för
valberedningen på en period om ett år.

§17

Val av ombud till DSF:s årsmöte för en tid av 1 år
Mötesdeltagarna beslutar att styrelsen får utse ombud till DSF:s årsmöte för en tid av 1
år.

§18

Beslut om val av ombud till DF:s årsmöten
Styrelsen får i uppdrag att utse ombud till DF:s årsmöten.

§19

Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret samt
redovisad tillhörande budget
Mötesordförande går igenom verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
samt tillhörande budget.
Verksamhetsplanen med tillhörande budget fastställs av mötet.

§20

Fastställande av årsavgift till Förbundet
Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2021 ska vara 500 kr/förening samt 5 kr/medlen
baserat på medlemsantalet föregående år. Nya föreningar betalar endast grundavgiften
första året då inget medlemsantal finns föregående år. Mötet beslutar fastställa
årsavgiften för 2021 enligt styrelsens förslag.
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§21

Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till förbundet av
röstberättigad förening eller röstberättigad medlem i sådan förening
Inga motioner har inkommit och punkten läggs till handlingarna.

§22

Årsstämman avslutas
Årsstämman avslutas kl. 12.57 av mötesordförande, Karolina Filipsson.

Vid protokollet:

Evelina Enlund
Sekreterare

Justerare:

Lennart Larsson

Helen Svonni

Karolina Filipsson
Mötesordförande
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