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Protokoll Årsmöte Eastfield’s Linedancers Club 
 

 

 

Tid: 1 mars 2009,  kl. 13.00 
Plats: Ljusterö Bygdegård 
 
Närvarolista: 
Enligt bilagd närvarolista, 20 st. 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Mötet öppnades av föreningens ordförande Lennart Gustavsson 
 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare 

 Till årsmötets ordförande valdes Lennart Gustavsson och till sekreterare Marie-Louise       
Brunell. 

 
§ 3 Val av justeringsmän, rösträknare 

Till justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll, och tillika 
rösträknare, valdes  Per Österberg och Anette Forsling. 

 
§ 4 Röstlängd 

Justeringen av röstlängden fastställdes, 20 medlemmar närvarande. 
 
§ 5 Årsmötet utlyst på rätt sätt  

Årsmötets konstateras ha utlysts på rätt sätt och i enlighet med föreningens stadgar, §16. (se 
stadgar för Eastfield’s Linedancers Club) 

 
§ 6 Verksamhetsberättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008 framlades. 
Ordföranden gick kortfattat igenom Eastfield´s verksamhet, kursverksamhet, 
klubbarrangemang och aktiviteter/arrangemang som klubben medverkat i. Konstaterades att 
klubbens första hela år varit mycket positivt. 
Verksamhetsberättelse 2008 hade tidigare lagts ut på Eastfield´s hemsida. 
Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet. 

 
§ 7      Ekonomisk berättelse 

Styrelsens ekonomiska berättelse föredrogs av ordföranden, se ”Ekonomisk redovisning 
Eastfield´s Linedancers 2008”.  Årsmötet godkände redovisningen som lades till handlingarna. 

 
§ 8 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen framlades av klubbens revisor Ann Jansson, som konstaterade att 
redovisningen skett enligt god redovisningssed. 

 
§ 9 Ansvarsfrihet 

Beviljades styrelsen ansvarsfrihet  för verksamhetsåret 2008. 
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§ 10 Medlems- och kursavgifter 

Önskemål har inkommit att många önskar betala årsavgift, istället för som i nuläget, per 
termin.  
 

 Styrelsen föreslår enligt nedan fr.o.m. höstterminen 2009: 
 Terminsavgift 175:- 
 Årsavgift (fr.o.m. 2010) 300:- 
 
 Årsmötet godkände enligt styrelsens förslag. 
 Inga förändringar avseende kursavgifter. 

 
§ 11 Verksamhetsplan, budget för verksamhetsåret 2009 

Ordföranden redogjorde för planerade aktiviteter enligt uppgjord plan och budget. 
Utdrag i korthet: 

• Fortsatt kursverksamhet, fastställda är VT 4 st och HT 3 st. Urban kommer endast att 
kunna ha en kurs under hösten 

• Eventuellt en nybörjarkurs i höst, instruktör sökes 
• Repetitionsdanser lördagar vid Roslagskulla fortsätter, mycket uppskattat! 
• Öppna danser; klara är 5 st maj-aug vid Ekbacken och 2 st på Ljusterö, planering finns 

också för Granliden och Folkets Hus i Åkersberga 
• Vårfest i maj, medlemsdans 
• Julfest 
• Uppvisning vid Wira Bruk på Spelmansstämman 
• Uppvisning vid Kanalens Dag 
• Gemensamma aktiviteter är också Countryresa med Viking Line i mars och 

Linedanceresa med Silja till Riga i april 
• Uppvisningsgrupp  

 
Konstaterades att årets verksamhet medför minskade intäkter av kursverksamheten Ljusterö, 
men att detta kompenseras av ökade intäkter från öppna danser. 
Mötet godkände lagd budget. 

 
§ 12 Val till styrelse 

Ordförande  Lennart Gustavsson mandattid 1 år 
Vice ordförande Per Österberg mandattid 2 år (1 år kvar) 
Kassör    Inge Gustavsson mandattid 2 år (1 år kvar) 
Ledamöter   Marie-Louise Brunell mandattid 2 år 
  Anette Forsling mandattid 2 år 
  Gunilla Lindström mandattid 2 år (1 år kvar) 
  Sonja Nilsson mandattid 2 år 
  Stefan Sandberg mandattid 2 år (1 år kvar) 
  Christine Åhnstrand mandattid 2 år 
Ledamot suppleant  Helena Sundström mandattid 1 år 
Revisor  Ann Jansson  mandattid 1 år 
Revisorsuppleant Åke Friberg  mandattid 1 år 
Valberedning  Monica Conradsson mandattid 1 år sammankallande 
  Carina Backlund mandattid 1 år 
  Anette Lundgren mandattid 1 år 
Uppvisningar  Helena Sundström mandattid 1 år 
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Beslutades att någon separat festkommitté ej behövde tillsättas, ansvariga utses vid varje 
tillfälle. 

         
§ 13 Motioner 
  Inga motioner hade inkommit till årsmötet 

 
§ 14 Avslutning 
  Mötet avslutades av ordföranden som tackade för det gångna året. 
 

   
 
Vid protokollet 
 
 
  
Marie-Louise Brunell 

 
 
 
Justeras Justeras Ordförande 
 
 
      
Per Österberg Annette Forsling Lennart Gustavsson 


