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PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR
OCEAN WAVES SQUARE DANCE CLUB

Datum: 2017-03-28
Plats: Föreningsgården, Larsberg, Lidingö

1 Ordföranden Lars-Erik Edéus öppnade årsmötet och hälsade de 37 närvarande
medlemmarna välkomna.
2 Fastställdes att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
3 Dagordningen godkändes.
4 Till ordförande för mötet valdes Ragnar Gillberg och till sekreterare Eivor Dahlstedt.
5 Till justeringsmän valdes Margareta Wallée och Louise Edéus att jämte ordföranden
justera protokollet.
6 Verksamhetsberättelsen liksom Resultat- och Balansräkningen för verksamhetsåret 2016
gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
7 Revisorn Teddy Wistrand läste upp Revisionsberättelsen, som godkändes och lades till
handlingarna
8 Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
9 Se under Punkt 12 b
10 Se under Punkt 12 a
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Valberedningen har bestått av Henry Milestad, Nils Wadströmer och Anita Harling.
Följande förslag presenterades av Henry Milestad och godtogs av stämman:
Ordförande

Lars Edéus

Omval 1 år

Ordinarie ledamöter

Marie Fernulv
Eivor Dahlstedt
Kickan Renvall
Solveig Hållberg

Omval 2 år
Omval 2 år
Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år

Suppleant

Ann Egberg

Omval 1 år

Revisorer

Ann-Christine Gorosch
Teddy Wistrand

Omval 1 år
Nyval 1 år

Till valberedning valdes Henry Milestad (sammankallande), Nils Wadströmer och
Anita Harling.
12 a) Marie presenterade styrelsens förslag om nytt verksamhetskoncept. Styrelsens föreslag
är att vi tills vidare inte kommer att ha någon kursverksamhet, däremot att ha
träningsdanser en gång i månaden. Dessa danser läggs upp på danslistan så att andra
klubbars medlemmar är välkomna. Det föreslogs också att ändra danstiderna till 18-21
eller att ha danser under dagtid.
Några medlemmar önskar ha danser varannan vecka för att inte tappa den sociala
kontakten.
Årsmötet beslutade att ha öppna danser och att avsluta kursverksamheten samt att ge
Styrelsen i uppdrag att forma ett förslag om fortsatt verksamhet. En enkät sänds ut till
våra medlemmar för att få deras önskemål om hur klubben skall bedrivas i
framtiden.
Ordförande föreslog att vi har ett extra medlemsmöte i november där vi beslutar om
fortsatt verksamhet och även fastställa verksamhetsplan.
Budgeten för 2017 godkändes.
12 b) Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift för år 2018, 200 kronor godkändes.
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Övriga frågor. Inga frågor har inkommit.
Stockholm 2017-03-28
Eivor Dahlstedt, sekreterare
Ordförande

Justeras

Ragnar Gillberg

Margareta Wallée

Louise Edéus

