PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 ASTU STOMPERS

Datum
Plats

2015-03-15
ENDRE BYGDEGÅRD

1

Ordförande Eva Lickander hälsade välkomna och öppnade mötet.

2

Röstlängden fastställdes. 36 medlemmar var närvarande

3

Till ordförande för mötet valdes Yvonne Larsson, tidigare ordförande i föreningen och
till sekreterare Sylvia Kårbring

4

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Tony Pettersson och Ylva Westberg.

5

Frågan om mötet utlysts på rätt sätt besvarades med ja.

6

Föredragningslistan fastställdes.

7a)

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret godkändes.

b)

Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret godkändes.

8

Revisionsberättelsen lästes upp.

9

Ansvarsfrihet för styrelsen det senaste räkenskapsåret beviljades.

10

Beslutades att medlemsavgifterna för år 2016 skall vara oförändrat 100 kr.

11

Styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget för kommande år beviljades.

12

Inga motioner till årsmötet har inkommit.

13

Val:

a)

Till föreningens ordförande för en tid av ett år omvaldes
Eva Lickander

b)

Till ledamöter för en tid av två år omvaldes Eva Larsson
och Sylvia Kårbring.
Två ledamöter kvarstår ytterligare ett år:
Eva Sandin och Monica Eriksson.

c)

Till två suppleanter för en tid av ett år omvaldes:
Ann-Katrin Simonsson och Britt Wickman

d)

Två revisorer för en tid av ett år omvaldes:
Millan Lundgren och Birgitta Gustafsson
En revisorssuppleant omvaldes:
Margaretha Adman

e)

Tre ledamöter för en tid av ett år till valberedningen omvaldes:
Bitte Carlgren (sammankallande), Karin Pettersson och Alison Durehed.

14

Frågan om läger togs upp, i vilken form vill vi ha det? En dag eller två? Vår eller höst?
Hur ska vi fira att föreningen i år fyller 15 år? Det överläts till styrelsen att diskutera
dessa frågor vidare.
Fråga togs upp om hur dansernas fördelning ska se ut på öppna danser. En bra
blandning av danser från alla grupper brukar presenteras och dom flesta tycks nöjda
med det.

15

Mötets ordförande Yvonne Larsson tackades för uppdraget och mötet avslutades.

Vid Protokollet

Justeras

Sylvia Kårbring
Sekreterare

Yvonne Larsson
Ordförande

Protokolljusterare:

Tony Pettersson

Ylva Westberg

Astu Stompers i samarbete med

