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Protokoll Medlems-/Höstmöte Eastfield’s Linedancers Club

Tid: 16 oktober 2012 kl. 18:00
Plats: Folkets Hus Åkersberga/Lokal Trälhavet
Närvarolista:
Enligt bilagd närvarolista, 13 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 Gunilla Lindström, Per Österberg och Tove Johansson.

§4

Röstlängd
Justeringen av röstlängden fastställdes, 13 medlemmar närvarande.

§5

Medlemsmötet utlyst på rätt sätt
Medlemsmötet konstateras ha utlysts på rätt sätt och i enlighet med föreningens stadgar, §15.
(se stadgar för Eastfield’s Linedancers Club).

§6

Syfte med medlemsmöte
Medlemsmöte för att ta ställning till fortsatt medlemskap i Danssportförbundet samt beslut om
2013 års medlems/kursavgift, budget och verksamhetsplan. Underlag har lagts ut på klubbens
hemsida i samband med kallelse till extra årsmöte.

§7

Medlemsavgifter 2013
Medlemsavgiften innefattar tillgång till klubbens alla kurser och träningar. Medlemskapet ger
även tillträde till övriga aktiviteter som klubben anordnar och ger tillgång till medlemssidorna
på klubbens hemsida. Medlemsavgiften omfattar inte öppna danser.
Medlemsavgiften ingår i kursavgiften.
Medlems- och kursavgifter för 2013 är:
Kursavgift
1 000:-/termin
Medlemsavgift
Ingår i kursavgiften
Stödmedlem
175;./termin alternativt 300:-/år.
Stödmedlem under 18 år
100:-/termin.
Stödmedlemmar betalar drop-in- avgift på 100:- för varje kurstillfälle.
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§8

Verksamhetsplan och budget för 2013
Styrelsens verksamhetsplan och prel budget för 2013 framlades.
Ordföranden gick kortfattat igenom verksamhetsplan 2013, som väl följer tidigare års
aktiviteter. Tillagt är en planerad dag på Siaröfortet, som uppskattats mycket 2012.
Frågetecken också om deltagande på Kanalens Dag, som varit mycket oorganiserad, men är
även en inkörsport för att få nya kursdeltagare.
Ordföranden gick också igenom prel. budget för 2013 som baserats på de nya kurs/medlemsavgifterna samt aktiviteter enligt verksamhetsplan. Största förändringen på
kostnadssidan står lokalhyrorna för, främst beroende på fler kurser.
Verksamhetsplan och budget för 2013 godkändes av mötet.

§9

Medlemskap i Danssportförbundet (DSF)
Klubben har 2012 ett provår i Danssportförbundet. Ordföranden har gjort en sammanfattning
av året, som också lagts ut på hemsidan i samband med kallelsen till mötet. Bifogas som
bilaga till protokollet. Konstateras kan att medlemskapet i DSF inte tillför klubben några
fördelar, varken i form av vidareutveckling av linedance, instruktörsutbildningar, stimavgifter
eller annat. Klubbens samarbete med Vuxenskolan fortsätter och innebär bl.a. att försäkringar
och stimavgifter sköts den vägen.
Mötet antog och fastställde styrelsens förslag om att säga upp medlemskapet i DSF i och med
utgången av år 2012.

§ 10

Avslutning
Mötet avslutades av ordföranden som tackade de närvarande.

Vid protokollet
Ordförande

_________________
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Tove Johansson

