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51 Årsmötets öppnande

Emelie  Enlund  hälsat  vä&omna  och  fötklatar  mötet  öppnat.

S2 Ftåga om mötet ut stadgeenligt  utlyst

Åtsmötet  beslutar  att  mötet  m stadgeenhgt  utlyst.

S3 Fastställande av

a röstlängd

8 te5stberättigade medlemmar: Annsata Ydetstedt, Josefine Alfredsson, Emelie Enlund, Annica Styrke,

Chtistina  Tingskog,  Linn  Rangnarsson,  Mfös  Btlandsson  och  Yoel  Svenz6n.

(Vid paragraf 26-7 deltog 7 petsoner, och vid (58-19 deltog 6 petsoner, då två petsoner avvek)

a dagotdning

Dagotdningen  fastställs.

S4 Val av:

a mötesotdförande

Charly  Wassbetg  Borbos  väljs  till  mötets  oidförande.

a sektetetare

Annica  Styrke  vffljs  till  mötets  sela'eterate.

* justetare

Eå  Iinghede  och  Pet  Svensson  väljs  till  justerare.

a rösträknate

&'k  Linghede  och  Per  Svensson  väljs  till  rösträknaze.
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S5 Föteningens  åtsbetättelse  (handling 1)

* Verksamhetsberättelse

Vikatietande  vetksarnhetsledate  Emelie  Enlund  tedogör  för  2019  års verksamhetsberättelse.  Emelie

berättar  även  om  den  nya  attestotdningen  som  beslutats  kting  på  grund  av  hennes  dubbla  uppdtag.

Verksarnhetsberättelsen å  och l%gs ti11 hgnri1in3arnq

* Åtstedovisning

Emelie  Bnlund  tedogör  för  årstedovisningen.

Åtstedovisningen  4  och läggs till handlingarna.

S6 Revisotns  betättelse

Chatly  Wassbetg  Borbos  redogöt  för  revisionsbetättelse  gjotd  av  Patticie  Weis,  auktorisetad  revisor.

Revisionsbetättelsen 4  och läggs till handlingarna.

S 7 Ftåga om ansvarsftihet  för styrelsen föt den tid tevision  avser

Åtsinötet  beslutar att ge st5rte1sen ansvarsföhet för 2019.

S8 Fastställande  av verksamhetsplan  och budget  för  verksamhetsåret  2020 (handling 2)

Emelie  Enlund  redogör  föt  verksamhetsplanen  för  åt  2020.

Diskussion  uppstår  om  att  budgeten  inte  åt  i  balans.

Röstning  sker  la'ng  tre  fötslag:

' Accepteta  vetksamhetsplan  och  budgeten  i nuvatande  fotm.  0 töster.

' Faststffla  verksamhetsplan  men  omfoi'muleta  budgetens  minuspost  till  en  intäktspost  genotn'tre

delar:  hytor,  bidragsintäkter  och  sai'narbeten.  4 röster.

' Återretnittera  iendet  till  ett  senare  tinfae.  2 röster.
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Det  hat  kommit  in  fem  nominetingat  till  valbetedningen:  Pet  Södeistiötn,  Philip  Berlin,  Cajsa  God6e,

Tina  Etiksson  Fredtiksson  och  Nils  Thetfö.

Beslut

Årsmötet  röstar  om  det  ska  finnas  tre  ellet  fem  petsonativalberedningen  och  beslutat  tte  stycken.

Beslut

En  sluten  omtöstning  resulterar  i ett  val  av  Philip  Berlin,  Cajsa  God6e  och  Tina  Eåsson  Fredtiksson

till  valberedning.

Årsmötet  bet  stytelsen  ftåga  de  två  andta  om  de  kan  sitta  som  "suppelantet"  föt  valbetedningen:  Pet

Söderström  och  Nils  Therfö.

S14 Fastställande av ersättning till  stytelsens ledamötet samt etsätföingspolicys  relatetade till

Danscentrums  valbetedning  (hanaing  5)

&smötet  beslutat  enligt  förslag.

Stytelse:

Ordförande IOOO kr/månad

Vice otdförande 700 kt /månad

Ledamöter och suppleanter 500 kr /möte

Valberedning:  1500  kr btutto  /person  för  va1betedningsuppdtaget

515 Val av ombud till  tiksorganisationen  Danscenttums  åtsmöte/kongtess  (handling 6)

Förslaget  att  ge  Danscentturn  Stockholms  styrelse  mandat  att  utse  ombud  samt  2-3  ombudssuppleanter

till Danscenteum Riks årsmöte 4.

IU!'J
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Beslut

Årsmötet  beslutat  att  faststai  verksamhetsplanen  men  omformulera  budgetens  minuspost  till  en

intäktspost  genom  tte  delar:  hyror,  bidtagsintmter  och  samatbeten.

S 9 Fastställande av medlemsavgiftet  (handling 3)

Årsmötet  godfönnet  föreslagna  medlemsav,,,ter:

Enskild  medlem  350  kt

Jutidisk medlem 1500 kt

Stödmedlem  200  kt

S 10 Propositionet

Inga  propositioner  hat  inkomtnit.

S Il  Motioner

Inga  motionet  har  inkommit.

S 12 Stadgeändringar

Inga  stadgeändtingsfötlag  finns.

513 Val av: (handling 4)

a otdförande

Bmelie Enlund valdes till ordförande på 2 u  2019 och sitter s&des kvar På posten.

a övriga  otdinarie  stytehieledamötet

Shirley  Harföey  {Jbilla  och  Mauteen  Hoppcrs  väljs  in  som  nya  ledamöter,  på  2 år.

* suppleantet

Maryam Nikandish och Jasmine Atti6 väljs in som nya suppleanter, på I år.

'  feViSOf

Paföcie  Weis  väljs  a  föreningens  revisor.

* valberedning
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S 16 Nomineringat  till  styrelsen för Danscenttums riksorganisation  (handling 7)

Förslaget  att  ge stytelsen  för  Danscenttum  Stockholm  mandat  att  utse  tepresentant,  tillika  vice

ordförande, till Danscenttum Riks Styrelse å.

517 Övtiga ftågot  som årsmötet beslutat behandla

a Motion  till  DC  Riks  (hanäng  8)

Per  Svensson  redogör  för  inotionen.

Beslut

Årsmötet  godkännet  motionen,  med  gg  att  fok-usera  på  koteografetna,  alltså  arbetsgivatsidan.

518 Övtiga  ftågot  -  ej beslutsfrågot

Önskan  att  Dansrnässan  ska  diskute.tas  vid  nästa  medlemsmöte.

519 Mötet  avslutas

Mötet  avslutas.

Sekreterare

Annica  Styrke

Juste.tare 'y

Erik  Linghede

Chatly  Wassberg  Borbos

Justetafe

Per  Svensson




