Protokoll årsmöte Svenska Poledanceförbundet 2 mars 2014.
Dag och tid: Söndag den 2 mars klockan 15.30.
Plats: Fältöverstens samlingslokaler, Stockholm.
Närvarande
Camilla Roa Cortés
Daniel Häggqvist
Hanse Andersson
Ida Rosén
Jenny Wickholm
Petra Larsson
Rebecca Eriksson
Sara Lumholdt
Suleyman Bektas
Ulf Gustavsson
Återbud
Minna Forsberg
Patricia Rodrigues
Sara Westergren
§ 1 Mötets öppnande
Petra Larsson hälsade alla välkomna och förklarade sedan det konstituerande årsmötet öppnat. Ulf
berättar kort om sin bakgrund inom Danssportförbundet. Han berättar om hur DSF har förändrats under
de senaste åren samt hur SPDFs ansökan har behandlats under året.
§ 2 Val av mötesfunktionärer
·
·
·

Årsmötet beslutade att välja Ulf Gustavsson till mötesordförande.
Årsmötet beslutade att välja Jenny Wickholm till mötessekreterare.
Årsmötet beslutade att välja Rebecca Eriksson och Sara Lumholdt till protokolljusterare samt rösträknare.
§ 3 Närvarande samt fastställande av röstlängd
Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades. Årsmötet beslutade att fastställa
röstlängden till tio (10). Ulf kommer inte att lägga någon röst i personval eller i frågor rörande
bedömningssystem.
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§ 4 Godkännande av kallelse
Årsmötet beslutade att godkänna kallelsen.

§ 5 Godkännande av dagordningen
Årsmötet beslutade att välja att godkänna dagordningen med en viss justering av utträde och inval av nya
styrelsemedlemmar.

§ 6 Genomgång av verksamhetsberättelse för 2013
Förbundets styrelse har haft sju (7) protokollförda sammanträden. Förbundet har via sina medlemmar och
styrelse varit representerat bl.a. vid VM i London, DM i Köpenhamn, Kroatiska mästerskapen samt SM i
Göteborg.
SPDF har samarrangerat SM i Göteborg. Vid två (2) tillfällen har representant från SPDF deltagit vid
IPSFs möten.

§ 7 Beslut om bokslut för 2013 (ekonomisk redovisning)
Petra visar bokslut för 2013.
Årsmötet beslutar att godkänna bokslutet för 2013 och lägga denna till handlingarna.

§ 8 Revisionsberättelse för 2013
Rubin Virdi, Redovisa resultat, har vid granskning av föreningens räkenskaper funnit ekonomin i god
ordning, intäkter och kostnader är styrkta, den kontanta kassan och bankgirot har kontrollerats och vid
årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats. Med bakgrund mot detta finnes ingenting
att anmärka.
Årsmötet beslutar att godkänna revisionsberättelsen och denna läggs till handling.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Med bakgrund mot föregående punkter beslutar årsmötet enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10 Beslut för antagande av nya stadgar
Inga frågor tas upp på årsmötet men ett arbete är uppstartat för att se över och justera förbundets
stadgar. Detta arbete kommer att fortgå under ordinarie styrelsemöten och Rebecca Eriksson har tagit på
sig att läsa igenom stadgarna och lyfta eventuella frågetecken och motsägelser.
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§ 11 Beslut om antal ledarmöter samt ersättare i styrelsen
Årsmötet beslutar att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter.
Rebecca Eriksson samt Ulf Gustavsson sitter kvar på sina poster i ytterligare ett år. Patricia Rodrigues ,
Petra Larsson och Jenny Wickholm har suttit sin tid i styrelsen. Petra är uppe för nyval medan Patricia
och Jenny inte är valbara. Nya ansökanden till styrelsen är Hanse Andersson, Louise Ericson, Sara
Lumholdt och Sara Westergren. Petra väljs till ordförande på omval för en period av två (2) år. Hanse
Andersson och Sara Lumholdt väljs in som nya ledarmöter i styrelsen på en period av två (2) år.

§ 12 Beslut om föreningsstyrelse för 2014
Svenska Poledanceförbundets styrelse för 2014 blir således som följer:
Hanse Andersson
Petra Larsson (ordförande)
Rebecca Eriksson
Sara Lumholdt
Ulf Gustavsson

§ 13 Beslut om firmateckning och teckningsrätt
I nuläget har Jenny Wickholm och Petra Larsson teckningsrätt för SPDF.
Årsmötet beslutade att godkänna att ordinarie styrelse har mandat att ta beslut i frågan under ordinarie
möten.

§ 14 Beslut om revisor samt en ersättare
Styrelsens förslag är att vi fortsätter Rubi Virdi, Redovisa Resultat, som revisor.
Årsmötet beslutar att följa styrelsens förslag och Rubi Virdi som revisor.
§ 15 Val av ombud till föreningsstämma (danssportförbundet)
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag, Ulf Gustavsson, som ombud.
§ 16 SM -14
a.

Presentation av arrangör av 2014 års svenska mästerskap
Ingen har meddelat intresse för att arrangera SM 2014. Petra meddelar att Studio Dancing
Queen har tagit på sig att driva årets svenska mästerskap som en del av Hälsomässan. Flow
Sthlm visade intresse att samarrangera SM 2014 med Studio Dancing queen, de två parter
skall mötas och diskutera detta under våren.
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b. Beslut i frågor gällande SM –14
·
Vilka klasser ska finnas i 2014 års tävlingar?
Årsmötet beslutar att 2014 års tävling kommer att köras i tre (3) klasser; dam- , herr- och dubbelkategori.
·
Får en tävlande delta i flera kategorier?
Styrelsens förslag är att en tävlande ska få tävla i dam-/herrklassen och dubbelklassen under
samma mästerskap. Årsmötet beslutar att godkänna förslaget.
·
Uttagningsförfarande.
Styrelsen vänder sig till medlemmarna för att besluta om hur vida uttagningarna ska ske genom
ansökningsvideo eller genom uttagningstävlingar.
Årsmötet beslutar att uttagningarna ska ske genom videoansökningar.
·

Ska vi ta en ansöknings- och en tävlingsavgift eller ska vi enbart ta en avgift av de som blir
uttagna att delta i SM-14?
Årsmötet beslutar att ingen ansökningsavgift ska tas av de sökande utan att de som antas till tävlingen
ska betala en tävlingsavgift. Årsmötet hoppas på så sätt öka antalet sökande till 2014 års mästerskap.
·
Regler för SM -14.
Alternativen är att köra två klasser i SM, en med SM:s regler och en med IPSF:s regler eller att bara köra
SM:s regler den här gången.
Årsmötet tar beslut om att 2014års SM kommer att köras efter SM:s regler.

§ 17 Behandling av inkomna motioner samt styrelsens förslag
Inga motioner har inkommit till styrelsen men styrelsen har en punkt.
a. Vill vi fortsätta ingå i IPSF då de höjer medlemsavgiften?
Årsmötet tar beslut om att SPDF ska fortsätta ingå i IPSF.
§ 18 Val av valberedning
Årsmötet beslutade att välja Suleyman Bektas samt Jenny Wickholm att ingå i valberedningen.

§ 18 Beslut om medlemsavgift 2013
Då föreningen önskar vara en del av Danssportförbundet så kommer Danssportförbundet att ta en avgift
på 300 sek/medlem. För att Poledansförbundet ska kunna hålla sin budget tar årsmötet beslut om att
medlemsavgiften ska ligga på 500 sek/år. En tävlingsavgift kommer att tas av de tävlande i SM -14 på
300 sek. Medlemskap i SPDF kommer att krävas för att delta i SM men kommer inte att vara ett krav för
att ansöka.
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§ 20 Övriga frågor
·

Vad gör vi med tävlande i SM som inte betalt medlems-/tävlingsavgift?
Då det framgår när man ansöker om deltagande i SM att en tävlingsavgift kommer att tas ut
samt att medlemskap i SPDF är obligatoriskt för deltagande beslutar årsmötet att deltagare
som, efter påminnelse, inte betalar ovanstående avgifter kommer att stängas av från
deltagande i tävlingen ett år framöver.

§ 21 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet, Jenny Wickholm

Justerare, Sara Lumholdt

Justerare, Rebecca Eriksson
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