
Kallelse till årsmöte 2018 för Spelmän och Dansare på Dal
Tid: Söndagen den 18 februari 2018, kl 17.00 , OBS tiden!
Plats: IOGT-lokalen i Mellerud, Postgatan 25

Tag med eget kaffe eller annan dryck. Föreningen bjuder på smörgåstårta! Försäkra er om del av 
tårtan genom att senast den   11 februari   anmäla ert deltagande  , till Ann-Katrin Ryjkov:  
ryjkov49@gmail.com  eller till Görgen Eriksson:  gorgen_eriksson@hotmail.com eller genom att 
skriva upp er i föreningspärmen (finns med på söndagsträningarna). 

Kallelsen till årsmötet finns även på föreningens hemsida.
Förslag till årsmötet mailas eller lämnas senast 4/2 till sekreteraren:  jan.sandell@telia.com

Medlemsavgiften ska betalas före årsmötet för att ge rösträtt. Ordinarie medlemsavgift är 200
kronor/år. För medlemmar som har sitt huvudmedlemskap i annan förening inom 
Folkdansringen är medlemsavgiften hos oss endast 55 kr/år och detsamma gäller för 
medlemmar i Dalslands Spelmansförbund.

Förslag till dagordning:

1.Mötets öppnande

2.Val av ordförande för mötet

3.Val av sekreterare för mötet

4.Godkännande av kallelse till årsmötet

5.Godkännande av dagordning

6.Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet

7.Verksamhetsberättelse för 2017  (delas ut på mötet)

8.Kassarapport för 2017 (delas ut på mötet)

9.Revisionsberättelse för 2017 (redovisas på mötet)

10.Ansvarsfrihet för styrelsen

11.Val av funktionärer
Styrelsen:
Ordförande, 1 år (nuvarande Ernst Stafsengen)
Sekreterare, 1 år (nuvarande Jan Sandell)
Ledamot, 1 år (nuvarande Bragi Antonsson)
Kassör, 2 år (nuvarande Göran Emanuelsson)
(Information: Ledamot Siv Nordgren har 1 år kvar)

Ersättare, 1 år (nuvarande Christina Winge)
Ersättare, 1 år (nuvarande Ebba Utter)

Valberedningen:
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Valberedning, 2 år (nuvarande vakant)
Valberedning, 1 år (nuvarande Bo Nordgren)

Revisorer:
Revisor, 1 år (nuvarande Agneta Nedhagen)
Revisor, 2 år (nuvarande Gunnel Öberg
Ersättare, 1 år (nuvarande Margareta Ottosson)

Dans- och spelledare:
Dansledare, 1 år (nuvarande Barbara Sandell)
Dansledare, 1 år (nuvarande vakant)
Spelledare, 1 år (nuvarande Renée Olsåker)

Folkdansringen (distriktet Bohuslän-Dal):
Ombud, 2 år (nuvarande Siv Nordgren)
(Information:                         Ombud Margareta Carlsson har 1 år kvar)
Ersättare, 1 år (nuvarande Jan Sandell)

Festkommittén:
Ledamot, 1 år (nuvarande Görgen Eriksson)
Ledamot, 1 år (nuvarande Ann-Katrin Ryjkov)

Lotterikommittén:
Ledamot, 2 år (nuvarande Siv Nordgren)
(Information: Göran Emanuelsson har 1 år kvar)
(Information: Bo Nordgren har 1 år kvar)

Hemsidesansvarig:
Hemsidesansvarig, 1 år      (Gunilla Andersson har avböjt omval)

13.Föreningens firmatecknare

14.Inkomna förslag från medlemmarna  

15.Medlemsavgifter för 2019
-Styrelsen föreslår oförändrad ordinarie avgift, dvs 200 kr/år.
-Styrelsen föreslår även oförändrat att för medlemmar som är anslutna i folkdansringen i annan 
förening samt för stödmedlemmar är avgiften 55 kr/år, liksom för medlemmar i Dalslands 
Spelmansförbund.

16. Verksamhetsplan för 2018  (delas ut på mötet)

17. Budget för 2018

18 .Övriga frågor
-Diskussion om vad vi ska göra med slagdängan.

19.Mötets avslutning


