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Arsmiite 29 mars 2012

Tid 2012.03.29 kl 19.00
Plats Alviks Medborgarhus, Brommasalen
Niirvaro 21 personer fran 16 ftireningar vax niirvarande enligt niirvarolista. Bilaga 1.

ABC-Klubben
Birka Dansklubb
Bridgeklubben Tvi Ess
Bromma Folkdansgille
Bromma Socialdemokrater
Bygdedansens Vdnner
Ekerd Square Dancers
Fuersas de los Andes
Finska pensionflrer
IKF El Trompo
Nya och GamlaViinner
SPF Bromma
Squaredansklubben Seniorerna
Stockholms Dansklubb
Orjansringen
Uganda Culture Promotion Club

Dagordning
Mdtets 6ppnande... .............2
$ 1 Fastst?illande av r6'stl?ingd fiir mdtet................................2
$$ 2 Val av ordftirande och sekreterare ftir m<itet....................2
$ 3 Val av protokolljusterare och rdstr5knare ........................2
$ 4 Friga om mdtet har utlysts pi stadgeenligt satt................2
$ 5 Fastst?illande av dagordnrng............. .............2
$ 6 Godklinnande av nya medlemmar .................2
$ 7 Styrelsens verksamhets- och ftlrvaltningsberiittelse.........2
$ 8 Revisorernas berdttelse. ..............3
$ 9 Friga om ansvarsfrihet ftir styrelsen .............3
$ 10 Faststiillande av medlemsavgifter..... .............3
$ 11 Valberedningen ftireslar arvodering av frrtroendevalda..3
$ 12 Faststlillande av verksamhetsplan samt beh av budget.....4
$ 13 F<irslag och motioner ..................4
a) Slutgiltigt godk?innande av nya stadgarna........................4
b) Godkiinnande av attestinstnrktion .................4
$ 14 Va1. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .4
a) Faststdllande av antalet styrelseledam6ter............. ...........4
$ 15 Halva antalet ledamdter i styrelsen ftir en tidav I ex.......4
$ 16 Val av tvi revisorer och en suppleant ftir en tid av 1 ar...4
$ 17 Valavvalberedning ....................5
$ 18 Ovriga fr igor... . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
$ 19 Miitets avslutande.. .....................5
Lars-Gdran tackade deltagarna och ftirklarade mdtet avslutat. ..5

Bilagor
1. Niirvarolista
2. Dagordning
3. Verksamhetsberiittelse
4. Fdrvaltningsberdttelse
5. Revisionsberdttelse

Allen Ristovic
Johan Hdrman, Henrik Persson, Matilda Johansson
Lars - Gdran Hoknberg
Nils-Gtiran Nordh, Bjdrn Sriderstedt
Karl Petrd
Don Gillam
Sven-Ake Johansson
Tatiana Vega
Sirpa Pejiille
German Castillo
Siri Mellberg
Karl-Erik Karlsson, Lena Hedquist
Gunnel Gahmberg
Kerstin Karlsson
Lars Ersson, Peter Hagberg
MatildaN. Bergroth

6. Underlag ftir arvodering
7. Verksamhetsplan
8. Budgetftirslag
9. Nya stadgarna
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Miitets iippnande

Johan Hdrman hiilsade alla v?ilkomna och forklarade mdtet 6ppnat.

$ I Faststlillande av riistliingd fiir miitet
Nedanstiende organisationer, som iir medlemmar, utgdr rd,stliingden.

Bridgeklubben Tvi Ess
Bromma Pension?irsftirening (SPF Bromma)
Bromma Socialdemokrater
Kamratfiireningen Nya och Gamla V?inner
Stockholms Dansklubb
Stockholmsftireningen Finska Krigsbarn

\- Squaredansklubben Seniorerna
Birka Dansklubb

,\_ $ 2 VaI av ordfiirande och sekreterare fdr miitet

Till miitesordfiirande valdes Lars-Gdran Holmberg.
Till mdtessekreterare valdes Kerstin Karlsson.

$ 3 Val av protokolljusterare och rOstriiknare

Till justerare och rd,strlknare valdes Matilda N.Bergroth.

$ 4 F'riga om miitet har utlysts pfl stadgeenligt siitt

Kallelse till lrsmdtet har i enlighet med stadgarna siints till rdstberiittigade fiireningar och
lagts ut pi hemsidan tre veckor fore irsmdtet.

\- Mdtet ftlrklarades i behdrig ordning utlyst.

$ 5 Faststlillande av dagordning

Den ftireslagna dagordningen faststiilldes. Bilaga 2.

$ 6 Godk$innande av nya medlemmar

Birka Dansklubb antogs som medlem i Alviks Kulturhus. Beslutet ftirklarades omedelbart justerat.

$ 7 Styrelsens verksamhets- och liiryaltningsberflttelse

Johan Hdrman ftiredrog styrelsens verksamhetsberiittelse. Bilaga 3. Johan fiiredrog styrelsens
ftirvaltningsber?iffelse och presenterade en detaljerad redovisning av ekonomin. Bilaga 4. Styrelsen ftireslar
att det balanserade kapitalet (850 733 l<r) tillsammans med 2011 &rs resultat (354 080 kr) dverfores i ny
riikning.

Mdtet besliit atI ldgga verksamhetsber6ttelsen till handlingarna.
Mtitet besliit attldgga den ekonomiska redovisningen till handlingarna.
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$ 8 Revisorernas beriittelse

Johan liiste upp revisionsberiittelsen fr6n Pernilla Varverud pf, Revisionsbolaget Grant
Thornton. Bilaga 5.

$ 9 Friga om ansvarsfrihet fiir sfyrelsen

Mdtet besliit enh:illigt att bevilja styrelsens ledamiiter ansvarsfrihet fiir riikenskapsfrret
20rt.

S 10 Faststiillande av medlemsavgifter

\* Mdtet besldt att medlemsavgifterna skall vara 500 kr for Fr2012.

$ 11 Valberedningen fiireslir awodering av fiirtroendevalda

\- Vid det extra arsmdtet den20 oktober 2011 beslutades att Siri Mellberg och Allen Ristovic i samarbete med
valberedningen skulle utarbeta ett ftirslag till niista Srsm<ite giillande perioden fr6n den 27 oktober 2010 till
&rsmdtet 2012.

Valberedningens fiirslag pi arvodering av fiirhoendevalda framfiirdes av Allen Ristovic. Fdrslaget omfattar
dels grundprinciper, dels arvodering med ett fast belopp fiir mdtesdeltagande och ett bediimt belopp baserat
pA arbetsinsats.

Fd,rslag till grundprinciper
o Att avsdtia 1 basbelopp till styrelsearvode ftir ett ar.
o Att utgi fran det fiirhdjda basbeloppet filr det aktuella r?ikenskapsAret (43 300 kr ftir ar 2010 och

$ 70A kr fiir 5r 2012).
o Att tilldela 200 kr/mdte till dem som iir niiwarande pi styrelsemdten.
o Aterstiende summa ftirdelas p6 personlig arbetsinsats baserad pi tidsitgang.

Arvodet iir beriiknat pf, rZikenskapsir for att vara i linje med 6,vriga riikenskaper.

Mdtet besliit att godkiinna grundprinciperna.

Fdrslag till arvodering20l0, de tvi sista minaderna.

\* Att faststiilla arvode med 7 217 kr ftir de sista tvi minaderna.

Frirslag till arvoderin g 20lI
Att faststiilla arvode med 43 700 kr ftir 2011.

Mdtet besliit att godkiinna valberedningens fitrslag till arvodering fiir ar 2010 och 2011. Bilaga 6.

Valberedningen fiireslog m6'tet att ta stiillning till arvoden ftir "extaordiniira arbetsuppgifter".

Valberedningen ftireslog att Johan Hdrman tilldelas 4 000 kr ftir sitt arbete med fakturor.
Valberedningen ftirslog att Karl Petr6 tildelas 3 000 kr fiir sitt arbetre med statistik.

Mdtet besltit att godkiinna valberedningens ftirslag.
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S 12 Faststlillande ay verksamhetsplan samt beh av budget
Johan gick igenom verksamhetsplanen f..ot 2012 sida fiir sida och besvarade frigor fr6n
deltagarna. Bilaga 7. Johan och Karl redovisade Budget for 2012. Bilaga 8. Noterades att
ander 2012 saknas 27 000 kr i intiikter som ej betalts. Arbetet med inkassering mf,ste
fiirbtittras. I budgetftirslaget stipuleras 44 000 kr i styrelsearvoden. Tidigare flr ?ir ej med-
r?iknat. Den nya kalkylen p& 58 000 kr ?ir exkl sociala avgifter.

Budgetforslagetjusterades avseende arvoden. Ny kallqyl Ar 58 000 kr exkl sociala
avgifter.

Mdtet besliit att godkiinna verksamhetsplan.
Mdtet besliit att fastst:illa budgetftirslaget inkl justeringarna.

$ f3 Fiirslag och motioner
a) Slutgiltigt godkiinnande av nya stadgarna

\-. Fdrslag till iindring av stadgar lades fram av stadgegruppen som bestitt av Karl Petr6, Allen Ristovic och
Bjdm Sddersted! vid det extra irsmdtet den 20 oktober 2011. Enligt gtillande stadgar krtivs tvi pi vamndra
foljande firsmd'ten fiir stadegeEndring. Karl redogjorde kortfattat fiir skillnaderna mellan giillande stadgar och
det nya ftirslaget.

Mdtet besldt att godkiinna de nya stadgarna. Bilaga 9. Beslutet forklarades omedelbart justerat. Detta
foranledde smiirre justeringar i dagordningen.

b) Godkinnande av attestinstruktion
Styrelsen har lagt fram en attestinstruktion med fiiljande lydelse:
Fdljande krongriinser ska g?illa ftir affestering

Krongriins R?itt att attestera
0 - 5 000 kr Fdrestdndare
0 - 15 000 kr Ordfurande och kassdr i ftirenins
Obegr?insat Styrelsen

Mdtet besliit att godkiinna fiirslaget efter tilliigg av ett fiirtydligande av texten enligt ovan.

$ 14 Val
, a) Faststiillande av antalet styrelseledam0ter
v' Miitet besliit aft arfialet styerlseledamiiter ska vara sju.

$ 15 Halva antalet ledam0ter i styrelsen fiir en tid av 1 ir
Lars-Gd'ran Holmberg har 1 ar kvar av sin mandattid.
Karl Petr6 har avbdjt omval.

Mdtet besltit attv'dllaJohan Hd,rman (nyval), Tatiana Vega (nyval), Paola Saldivar (nyvaD och Siri Mellberg
(nyval) som ledamdter ftir en tid av 2 Fn.

Mdtet besliit attvdllaKerstin Karlsson (omval) och Matilda N Bergroth (omval) som ledamiiter fiir en tid av
1 ar.

$ 16 Val av tvi revisorer och en suppleant fiir en tid av I ir

Mdtet besliit att utse Pernilla Varverud (nyval) fran Grant Thornton och Bjdrn Siiderstedt (nyval) till
revisorer ftir en tid av 2 ir.
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Mdtet bestdt prel att utse Sven-Ake Johansson (nyval) som suppleant.

S 17 Val av valberedning
Mdtet besliit att utse Karl Petr6, Bjdrn Stiderstedt och Jeshika Dorado till valberedning fiir en tid av I 6r.
Kml Petr6 iir sammankallande.

$ 13 Ovriga frflgor
Squaredansklubben Seniorerna fr&gade om dppettider fiir hiimhing av nycklar till lokaler. German Castillo
informerade att kontakt for tiverenskommelse av tid fiir hiimtning kan ske genom German via telefon. Mobil,
SMS eller E-post.

$ 19 Mdtets avslutande
Lars-Gdran taekade deltagarna och forklarade m6tet avslutat.

Sekreterare Ordftirande Justerare
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