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Föredragningslista
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)

k)

l)

m)
n)

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista
Val al
a) Mötesordförande.
b) Mötessekreterare.
c) Två stycken protokolljusterare jämte rösträknare.
Verksamhetsberättelse, sid 3-4.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
c) Vinstdisposition, samt fastställande av 2022 års medlemsavgifter, sid 5.
Revisorernas berättelse + ekonomi sid 6-7.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner, sid 8.
Val av styrelse, samt styrelsesuppleanter, sid 9.
a) Ordförande, val för en tid av 2 år
b) Ledamot, val för en tid av 2 år
c) Ledamot, val för en tid av 2 år
d) Ledamot fyllnadsval, val för en tid av 1 år
e) Ledamot fyllnadsval, val för en tid av 1 år
f) Suppleant 1, val för en tid av 1 år
g) Suppleant 2, val för en tid av 1 år
Val av revisorer, samt revisorssuppleant
a) Revisor, val för en tid av 1 år
b) Revisor, val för en tid av 1 år
c) Revisorssuppleant, val för en tid av 1 år
Val av valberedning, samt valberedningssuppleant
a) Ordförande, val för en tid av 1 år
b) Ledamot, val för en tid av 1 år
c) Suppleant, val för en tid av 1 år
Övriga frågor
Mötets avslutande

Bilaga 1 – Resultat och balansrapport samt revisionsberättelsen
Bilaga 2 –Ord från avgående ordförande Mattias Egonsson 2020-2022

1

SDK WETTERNBUGGARNA
ÅRSMÖTE 2022-02-13
Styrelsens berättelse
STYRELSEN
Styrelsens sammansättning år 2020
•
Ordförande
•
Vice ordförande
•
Kassör
•
Sekreterare
•
Ledamot
•
Ledamot
•
Ledamot
•
Styrelsesuppleant 1
•
Styrelsesuppleant 2

Mattias Egonsson
Nathalie Albrightsen
Thomas Dahlqvist
Mikael Svahn
Anki Hasselgren
Maria Hellström
Caroline Odnell
Jan Larsson
Emma Fritz

REVISORER
Vid 2021 års årsmöte tillsattes följande revisorer, samt revisorssuppleant
•
Revisor
Heidi Albrigtsen Falkner
•
Revisor
Eva Rydell
•
Revisorssuppleant
Joakim Peterson
VALBEREDNING
Vid 2021 års årsmöte tillsattes följande valberedning, samt valberedningssuppleant
•
Ordförande
Herbert Falkner
•
Ledamot
Peder Schultz
•
Ledamot
Bo Egonsson
KOMMITTÉR
Festkommittén
•
Ansvarig
Anki Hasselgren
•
Ansvarig
Lotta Karlsson
West Coast Swing (WCS)
•
Ansvarig
Peder Schulze, Maria Ohlsson
Tävlingskommittén
•
Ansvarig
Heidi Albrigtsen Falkner, Bosse Gustavsson, Caroline Odnell,
& Pernilla Brander
Heidi Albrigtsen Falkner, organisatör av tävlingar samt
Tävlings organisationskommittén
medarbetare – antal beroende av storlek på tävling
Seniorkommittén
Heidi Albrigtsen Falkner, Herbert Falkner & Åke Landberg
• Ansvarig
ÖVRIGA ANSVARSPOSTER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kurs- & Utbildning

Anki Hasselgren,

Medlemsregistrator/Swingweb

Peder Schulze, Anki Hasselgren

Kommittékontakt

Nathalie Albrigtsen

Hemsida

Glenn Qvarfordth

Annonsering

Mikael Svahn

Bidrag/SISU

Styrelsen

Uppvisningsgruppen

Anki Hasselgren

Trivselgruppen

Hanna Dahlqvist Kullander

Instruktörsansvariga

Heidi Albrigtsen Falkner, Jenny Weber
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Verksamhetsberättelse
Verksamhetsåret 2021 blev med den rådande pandemins intåg en stor utmaning inte bara för oss utan
även för hela idrottsrörelsen även detta år. Under våren startade vi inte ens upp vår verksamhet.
Höstens uppstart blev hårt begränsad med maximalt 15 par i lokalen samtidigt.
Terminen kunde fullföljas och vi hade drygt 181 dansare sammanlagt
Uppvisningsgruppen:
Inga uppvisningar eller träningar har gjorts under 2021, covid 19 satte stopp för det.
BuggKurser:
Våren 2021 hade vi inga kurser igång pga restriktioner.
Höstterminen kunde vi starta upp i liten skala, med 1 kurs i varje steg, så som grund ,forts1, forts 2
,forts 3, senior grund, tävlingsträning. Vi hade också en intensivdag i November i bugg med Nattis och
David..
West Coast Swing:
Efter ett längre uppehåll p.g.a. pandemin så kom vi igång med ett par kursen på höstterminen. Ingen
övrig verksamhet förutom två socialdanser där den ena av dessa hade halloween-tema. Överskottet
från socialdansen skänktes till Julänglarna i Motala.
Instruktörer:
Efter långt uppehåll var det åter dags för instruktörerna att påbörja sitt ”arbete”. Lite ringrostiga i
början men vi blev snart varma i kläderna. En stor fråga för oss har varit Covidpass eller inte. De flesta
av oss har känt trygghet av att deltagarna har varit vaccinerade, både för vår skuld och deras. Vi har
haft ett uppstartsmöte med styrelsen under terminen i lokalen samt ett lära känna varann möte hemma
hos Heidi och Herbert. Kontakten har hållits mellan instruktörerna via sociala medier. En arbetsdag
var planerad i december men ställdes in pga. rådande pandemiläge. Digital utbildning i musikteori har
köpts in och alla instruktörer har kunnat tagit del av den. Herbert och Heidi har gått utbildningen
Basutbildning för seniorledare anordnad av SISU. Instruktörer i Bugg under året har varit Anki,
Thomas, Jenny, Christian, Tim, Jenny, Robin, Herbert och Heidi. I West Coast Swing har
instruktörerna varit Peder, Maria, Timmy och Heidi U.
Trivselgruppen:
Trivselgruppen har under året, på grund av pandemin, inte kunnat bedriva sin verksamhet.
Övrigt:
Motalabuggen fick ställas in.
Vi har även haft Funky kids hos oss även detta år på Söndagar.

Under 2021 hade föreningen 206 medlemmar.
SDK Wetternbuggarnas vision mot Östergötlands bästa och trevligaste dansförening står fast.
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Bidrag
Föreningen har under året ansökt och fått kompensationsstöd för den verksamhet vi inte kunnat
genomföra.
Övrigt under bidrag har föreningen sökt LOK-stöd
Styrelsen
Under året har 7 protokollförda styrelsemöten.
Slutord
2021 är lagt till handlingarna och vi ställer in oss på ett 2022 med mer dans och glädje!
Under vårt korta förenings år, då vi hade årsmötet i juni, så har många tuffa beslut behövts att ta.
Några käppar i hjulet men efter några kompromisser så kom vi fram till beslut i pandemin.
Vi har dansat i höstas och alla kurser utan några kunde komma i gång. Tyvärr fick vårt café stå tomt
men snart hoppas vi att vi sakta men säkert tar oss fram till ett mer normalt dansår.
Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar, instruktörer, funktionärer för ett år som slutade i
dansens tecken.Styrelsen tackar också Motala kommun, SISU, Östgötatidningen och MVT.
Nu hoppas vi på ett dansant 2022!

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2021.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Styrelsesuppleant 1
Styrelsesuppleant 2

Mattias Egonsson
Nathalie Albrigtsen
Thomas Dahlqvist
Mikael Svahn
Anki Hasselgren
Maria Hellström
Caroline Odnell
Jan Larsson
Emma Fritz
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Styrelsens förslag på medlemsavgift
Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för år 2023.
Förslaget innebär:
Vuxen
Barn o ungdom upp till och med 16 år
Familjemedlemskap*

200 kr/år
150 kr/år
400 kr/år

* Familjemedlemskap innebär två (2) vuxna och minst ett (1) barn (gäller barn upp till 16 år).
Styrelsens förslag på disposition av årets resultat
Styrelsen föreslår att 2021 års resultat överförs till 2022 års verksamhet.
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Revisorernas berättelse
Bilaga 1.
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BUDGET:
Budgeterande utgifter för olika kommittéer/ansvarsgrupper för 2022.
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-Instruktörsansvariga
studiematerial, utbildningar, fika mm

5000kr

-Trivselgruppen

30´000kr

-Seniorkommittén
studiematerial, utbildningar, fika, reklam mm

5000kr
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Propositioner:

1. Proposition från styrelsen ang. hedersmedlem.
Tillägg i stadgarna enligt följande:
10§ blir 10§a
10§b Hedersmedlem
En hedersmedlem utses av styrelsen, efter förslag från styrelsen eller medlemmar.
Tillägg 13§ enligt följande:
En hedersmedlem behöver ej betala medlemsavgift.
Tillägg 26§ enligt följande:
Bedöma föreslagen hedersmedlem, från medlem eller styrelse.
Kriterier som skall tas i beaktning är: lång och trogen tjänst, förtjänstfull insats samt en bra
ambassadör för föreningen.

2. Proposition från styrelsen ang. förtydligande av 17§ i stadgarna.
Ändring 17§ enligt följande:
Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalt medlemsavgift för innevarande år, 1:a januari t.o.m. 31:a december, och under
året fyller lägst 14 år har rösträtt på möte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
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Valberedningens förslag
Ordförande:

Heidi Albrigtsen Falkner

2 år

Ledamot:

Mikael Svahn

2 år

Ledamot:

Robin Naust

2 år

Ledamot fyllnadsval:

Thomas Dahlqvist

1 år

Ledamot fyllnadsval:

Lars Enocks

1 år

Suppleant:

Christian Bergh

1 år

Suppleant:

Åke Landberg

1 år

Revisor:
Revisor:
Revisor suppleant:

Joakim Peterson
Vakant
Vakant

1 år
1 år
1 år

Valberedare enligt årsmötet.
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