
QB,47gH5NTRUM

Protokoll  Danscentrum  Stockholm  Årsmöte  2021

Datum:  1l  mats  2021

Tid:  kl. 17:00-19:30

Plats:  Digitalt/Zoom

@i Åihuiötita  öppuaiitli

Emelie  Endlund  hälsar  völkomna  och  förklarar  mötet  öppnat.

fi 2  Fråga  om  mötet  'år stadgeenligt  utlyst
Årsmötet  beslutar  att  mötet  är  stadgeenligtutlyst.

4 röstberättigade medlemmar: Emelie Enlund, Madeleine Lindh, Annica Styrke och Jasmine Atti6.

* dagordning

Dagordningen  faststäns.

@ 4  Val  av
ii iuöleb*iJuiaiiae

Charly  Wassberg  Borbos  väljs  till  mötesordförande.

i+ sekreterare

Jasmine  Atti6  väljs  till  mötessekreterare.

ajusterare

Annica  Styrke  och  Charlotte  Gustavsson  väljs  till  justerare.

i+ röstföknare

Annica  Styrke  och  Charlotte  Gustavsson  väljs  till  rösträlmare.

@ 5  Föreningens  årsberättelse  (handling  i)
ii vprkqsmhptrberffittelse

Verksamhetsledare  Tove  Dal'ilbom  redogör  för  2020  års  verksarnhetsberättelse.

Verksamhetsbetättelsen %  och läggs till  handlingarna.

i+ årsredovisning

Tove  Dalilbom  redogör  för  årsredovisningen.  Årsredovisningen   och  läggs  till
handlingarna.
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H b  Revisorns  berättelse  (handling  2)

CharlyWassberg  Borbos  redogör  för  revisionsberättelsen  gjord  av Patricie  Weis,  auldoriserad

revisor.  Revisionsbetättelsen   och  läggs  till  handlingarna.

@ 7  Fråga  om  ansvarsfrihet  för  styrelsen  för  den  tid  revision  avser
Årsmötet  beslutar  att  ge styrelsen  ansvarsfrihet  förverksamhetsåret  2020.

@8  Psqtstö11snde*vvprkqqmhrotrplanoeliluudgetförverksamhetsåretzo:at

(hand7ing  3)

Tove  Dahlbom  ocli  Emelie  Enlund  redogör  för  verksamhetsplanen  för  2021.  Tove  Dahlbom  redogör

för  budgeten  för  2021.  Årsmötetbeslutar  att  fastställaverksamhetsplanen  och  budgeten.

@ 9  Fastställande  av medlemsavgifter  (hand7ing 4)

Årsmötet  beslutar  att  fastställa  följande  medlemsavgifter:

- Enskild  medlem  35o  kr

- Juridisk  medlem  i5oo  kr
- Stödmedlem  200  kr

@IO  riupu..i2'i;tuuC!r

Inga  inkomna  propositioner

fi tt  Motioner

Inga  inkomna  motioner.

@ 12  "itnr%ta;iridrixxgar
Inga  inkomna  förslag  om  stadgeändringar

% i3  Val  av: (hand(ing  5)

* ordförande

Linda  Adami  väljs  till  ordförande,  på  2 år.

* ordinaric  a't)relacledamöter

Annica  Styrke,  Emelie  Enlund,  Malin  Zimm,  Mostafa  Zahra,  Jasmine  Aföå,  Patricia  Vazquez

Iruretagoyena  och  Marvil  Iglesias  väljs  som  ledarnöter,  på 2 år.

* suppleanter

Sindri  Runudde  och  Madeleine  Linå  väljs  in  som  suppleanter,  på s år.

* revxsor

Patricie  Weis  väljs  till  föreningens  revisor.

* valberedning

Cajsa  God6e,  Tina  Eriksson-Fredriksson  och  Philip  Berlin  väljs  att  sitta  i föreningens  valberedning.
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@i4  Faatr;tmandeaversättningtillstyrelsensler1pmötprqsmtprqötl'ninBqpolicy'i
relaterade  till  Danscenttc  vu1berpr1nin53  (hnnd7ing 6)

Årsmötet  beslutar  enligtförslag:

Styrelse:

- Ordförande iooo  kr/månad
- Vice ordförande 7oo kr /månad
- Ledamöter och suppleanter 5oo kr /möte

Valberedning:

- i5ookrbnitto/personförvalberedningsuppdraget

fi 15  Val  av uuiliud  ti11 ri1r«m"Banisationen  Danseentrums  årsmöte/kongress
(handting  7)

Förslaget  att  ge Danscentrum  Stocld'iolms  styrelse  mandat  att  utse  ombud  samt  2-3

ombudssuppleanter  tin  Danscentrum  Sveriges  årsmöte  .

@ i6  Nominegar  till  styrelsen  för  Danscents  riksorganisation  (hand7ing 8)
Förslaget  att  ge styrelsen  för  Danscentrum  Stockholm  mandat  att  utse  representant,  tillika  vice

ordförande,  till  Danscentmm  Sveriges  styrelse  .

81 17  Övriga  frågor  som  årsmötet  beslutat  behandla
Inga  övriga  frågor.

@ i8  Övriga  frågor  -  ej beslutsfrågor
Inga  övriga  frågor.

FI 19  Mötet  avslutas
Mötet  avslutas.

Jasmine  Atti6

Annica  Styrke

Möteso Wande (
Charly  ' ssberg  Borbos

Justerare

Charlotte  Gustavsson




