Protokoll från Tango Sol:s årsmöte den 22 februari 2012.
1. Mötet öppnades.
2. Till ordförande för mötet valdes Olof Åkesson, till sekreterare Ann
Olsson-Gislow och till justerare Monica Naeser och Anne Marie
Edvardsson.
3. Mötet befanns vara regelrätt utlyst och beslutsmässigt.
beslutsmässigt
4. Föredragslistan för mötet godkändes. Övriga frågor restes:
praktikornas utformning och uppföljning av kurserna (beslutades att vi
tar detta under punkten verksamhetsplanen).
5. Redovisningen av bokslutet
bokslute godkändes utan ändringar.
Verksamhetsberättelsen godkändes efter ändring av ordet
”nybörjarnivå” till ”grundnivå” under punkten ”Praktikor under året”,
första sidan. I kassan finns just nu 13 000 kr.
6.

Revisorsberättelsen redovisades och utlåtandet tolkas som att revisorn
föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
ansvarsfrihet Bokslutet fastställdes.
8.
Praktikorna:
Praktikorna Efter diskussion beslutades att instruktionen på
onsdagspraktikorna skulle vara mer avancerad varannan onsdag och på
grundnivå varannan onsdag samt att det skulle framgå av veckomejlet
vilket som var aktuellt. Om möjligt länka i veckomejlet till klipp på
Youtube på det som skall tas upp.
Vi beslöt att fortsätta ta hjälp av Darioush på onsdagspraktikorna ca en
gång i månaden.
Vi beslutade att försöka ha uppföljning lördagen efter varje kurs för att
repetera (för de mer avancerade dansarna).
En praktikagrupp med ansvar för praktikorna tillsattes: Anne Marie, Carl
Johan, Elisabeth och Krister. Gruppens uppgift är lägga en plan för
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onsdagspraktikorna och även de sporadiska uppföljningspraktikorna på
lördagar efter kurs.
Vi beslutade att lägga till verksamhetsplanen att instruktionen på
onsdagarna ska vara mer avancerad va onsdag och på grundnivå va
onsdag samt att en praktikagrupp bildats med ansvar för instruktionen på
praktikorna.
Det har hittills inte funnits intresse/resurser för att organisera en
lördagspraktika typ Arvika varje månad utan lördagspraktika kommer att
genomföras i anslutning till genomförd helgkurs. Svårt att hitta lokal
lördagar dessutom.
Medlemmar från TangoArvika framförde önskemål om att vi ska byta till
annan veckodag på våra praktikor så att vi och Arvika inte har praktika på
samma veckodag. Men eftersom det stadigt kommer >20 personer till
våra onsdagspraktikor, så vågar vi inte det.
TangoArvika har också olika nivåer på dansarna och behov finns av
praktikor på skilda dager, en för de på grundnivå och en för de på mer
avancerad nivå men ingen orkar driva det. Inte heller vi i Karlstad mäktar
med det för närvarande.
ArvikaTango kommer att fortsätta med sina Lördagspraktikor varje månad
där man repeterar innehållet på helgkurserna med inhyrda lärarpar bl.a.
med hjälp av storbilds-TV. Resultatet har hittills varit mkt lyckat och
dansarna använder sig nu av de nya kunskaperna från helgkurserna vilket
inte var fallet innan man började med dessa repetitioner.
Helgkurser strategier/tankar:
TangoArvika önskade fortsatt samarbete med Tango Sol men ville ha
högst en helgkurs eller två kursdagar per termin. Årsmötesdeltagarna från
Tango Sol önskade också färre kurser och bättre uppföljning.
Årsmötet enades om att inriktningen i fortsättningen ska vara färre kurser
med bättre uppföljning (lördagspraktikor/en uppföljning veckan efter
kurs) samt fortsatt samarbete Tango Sol - TangoArvika. Vi enades om ett
koncept med samma lärarpar flera kurser i rad för att få mer kontinuitet i
undervisningen.
Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att undersöka med Darioush
om han kan ha en fortsättningskurs för mer avancerade dansare under
hösten 2012 sex ggr. Sådan kurs m Darioush kan vara ett alternativ till
den nybörjarfortsättningskurs vi driver nu men om ekonomiska
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möjligheter finns så genomför vi helst båda kurserna (alltså Darioush
fortsättningskurs + nybörjarfortsättningskursen).
Årsmötet beslutade också att i fortsättningen avstå från deltagande i Finsk
Tangofestival.
Lokal:
Lokal
Vinden fungerar bra för våra behov just nu.
Milongor:
Milongor
Frågan diskuterades om vi ska ha enstaka påkostade milongor eller flera
mer basic milongor per termin. Årsmötet beslutade att i nuläget fortsätta
med Vår- och Julmilonga eftersom det varit ett succéartat koncept och om
ekonomin tillåter även ha levande musik då. Dessutom ska vi försöka
satsa på en mer anspråkslös milonga (typ knytis) per termin.
Marknadsföring och alternativa lokaler:
Förslag framfördes att vi ska dansa i MittiCity för att marknadsföra
föreningen och att vi gärna vill ha fler onsdagspraktikor på Gustav Fröding
där vi också får tillfälle att göra reklam för föreningen.
Glada Ankan i Karlstad har börjat med buffé och dans och kan kanske
tänka sig att ha tangokvällar. Restaurangen ska kontaktas av den nya
styrelsen.
Queer-tangokursen var mycket uppskattad.
Budget 2012:
Budgeten är planerad för att klara praktikor med regelbunden
handledning utifrån (fn Darioush), nybörjarkurs vår och höst,
nybörjarfortsättningskurs hösten 2012, två helgkurser vår och höst,
lokalhyror (6000 kr avsatt), annonser (3000 kr avsatt).
Budgeten 2012 godkändes.
Medlemsavgiften 2012 fastställdes till 100 kr.
9. Valberedningen förslag gicks igenom och till ny styrelse valdes på
årsmötet:
Ordinarie ledamöter.
ledamöter
Per berg ordförande
Kurt Samuelsson sekreterare
Anne Marie Edvardsson
Krister Olsson
Birgitta Gabrielsson
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Suppleanter:
Elisabeth Ewerbring
Bertil Wilhelmsson
10. Till revisor valde årsmötet Olof Åkesson.

11. Till valberedning valde årsmötet Monica Naeser, Karin Bengtsson och
Ann Olsson-Gislow.

12. Inga övriga motioner hade inkommit.

13. Övriga frågor:
frågor
Frågan om hur få nya medlemmar till tangon i Arvika och Karlstad
diskuterades. Förslag framfördes på att alltid kräva jämna par till
nybörjarkurserna, visa sig på stan oftare och att bjuda in sig till firmafester.
Olof Åkesson fick i uppdrag att skicka ut enkät till alla som dansar med
Tango Sol via mejl. Svar kan läggas i försluten låda anonymt vid praktikorna
eller inskickar icke anonymt via mejl.
Krister Olsson kollar med Inge Lise om möjligheterna att organisera en
tangoresa (danshelg) till Berlin.
14.

Mötet avslutades

Hammarö den 4 mars 2012
Ann Olsson-Gislow
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