
Årsmöte för föreningen Tango Sol onsdag den 24 februari 2010

1. Mötet öppnas 
     Ann, föreningens ordförande, öppnar mötet 

2. Närvarande vid årsmötet
Katarina Jäder, Per Hardestam, Bertil Wilhelmsson, Ingela Höglund, Krister 
Olsson, Olof Åkesson, Lars-Åke Listén, Ann Olsson-Gislow, Monica Naeser

3. Val av mötesordförande m.fl.
Olof väljs till mötets ordförande, Monica till sekreterare, Per och Krister till 
justerare och Katarina och Lars-Åke till rösträknare.

4. Mötets laglighet
Mötet godkänner att kallelsen till årsmötet gjorts på ett riktigt sätt.

5. Föredragningslista för mötet godkänns
Per, Bertil och Monica har övriga frågor att ta upp.
 Punkt 8 om verksamhetsplan för 2010 flyttas fram som punkt 13 på 
dagordningen.

6. Bokslut, årsberättelse
Ann läser upp årsberättelsen i tio punkter som godkännes med ett tillägg. 
Föreningen har haft ett flertal aktiviteter detta första verksamhetsår.  

7. Beslutas om fastställande av bokslut
Mötet godkänner bokslutet som presenteras av Olof och styrelsen ges 
ansvarsfrihet.

8. Verksamhetsplan för 2010 (flyttas  och behandlas som punkt 13 i dagordningen)
Medlemsavgiften fastläggs till en kostnad på 100 kronor / år. För den kostnaden 
får medlemmen ett medlemsmärke i tyg med Tango Sols  logotyp på, 
medlemskort och rabatt på Praktikor och Milonga. Praktika för medlem kostar 30 
kronor och för icke medlem 40 kronor. 

9. Val av styrelsens ordf., kassör m.fl.
Styrelsen består av 1 ordförande, 1 kassör, 1 sekreterare, 2 ordinarie ledamöter och 
2 suppleanter.
Ole  och Per har ingått i valberedningen och föreslår följande personer till 
styrelsen; Ann Olsson-Gislow ordförande, Monica Naeser sekreterare assisterad av 
Lars-Åke Listén, Per E.O. Berg kassör, Krister Olsson och Lars-Åke Listén 
ordinarie ledamöter, Mikaela Fristedt och Olof Åkesson suppleanter.



10. Val av revisor
Per Hardestam väljs till revisor.

11. Förslag till och val av valberedning
Till valberedning nästa år väljs Per Hardestam och Katarina Jäder

12. Stadgeändring enligt utsänt förslag: tillägg till § 7 (andra stycket) och förenkling i 
§ 11 p 9. 
Stadgeändring 1. Remiss är klart och 2. tillägg till §7, Att få teckna (skriva under) 
i föreningens namn, ekonomiskt och juridiska handlingar. Följande förändring 
skrivs in i stadgarna;  Kan tecknas av styrelsens ordförande och kassör var för  

sig.

13..Övriga frågor
Per Hardestam: Undrar över hur vi skall hantera personliga utlägg som 
medlemmar i föreningen gjort. Per har haft utgifter för bl.a. Domännamn och 
hemsida (450 kr) till föreningen. Per ska få ersättning för sina utlägg  och 
fortsätter  att betala avgifter i samband med hemsida och Webbhotel även nästa år 
Per har lagt upp och sköter föreningens hemsida som föreningen är mycket 
tacksamma för.  Mötet är överens om att den riktlinje som ska gälla vid personliga 
utgifter är att föreningen ska ersätta dessa utlägg om personen så önskar, förutsatt 
att utgiften är förankrad i styrelsen. Innan personliga utgifter görs av medlemmar 
ska detta beslutas av styrelsen om ersättning ska ges. Har man som enskild 
medlem en skuld utan att den är förankrad får man stå för den utgiften själv.
Kassören ska kunna redogöra för utgifter och inkomster i föreningen.

13. (punkt 8  enl. dagordningen)Verksamhetsplan för 2010
Ann läser upp brevet hon skrivit, innehållande information till tangodansande 
nybörjare som får fem gratisbiljetter till Praktikor. Brevet godkänns av mötet och 
detta tillägg ska med på Tango Sols hemsida. För övrigt planeras Praktikor, 
Milonger och Kurser i föreningens regi. 
Krister ska sondera terrängen gällande marknadsföring i samband med dans på 
stan, förslag som Kulturnatta Karlstad i september, syfte att marknadsföra tangon 
och få fler tangodansare. Förslaget om Kulturnatta kom upp i samband med att 
Ingela från Arvika informerar om att Arvika tango ska vara med på Kulturnatta i 
Arvika den 22 maj. Krister ska också undersöka om eventuellt fortsatt samarbete 
med Café August.
Beslut tas att Tango Sol ska ordna en Milonga i Karlstad lördag den 8 maj på 
Hembygdsgillet vid Kroppkärrsmotet. Monica har undersökt och lördagen är 
preliminär bokad för Tango Sol. Monica bokar Gillet. Olof, Monica, Krister och 
Lars-Åke anmäler sig till att arrangera Milonga 8 maj. Mötet tänker sig att 
deltagarna betalar cirka 100 kronor och i det ingår något ätbart som föreningen 
Milongagruppen ordnat plus inträde och musik (levande eller disco). Per erbjuder 
sig att designa och skriva ut flyers för Milongan.
Bandet Paasi  nämns som en möjlig tangomusikgrupp denna kväll och Ann ska 
höra med dem hur möjligt det är för oss att ekonomiskt anlita dem.



Örebro bjuds in och information läggs ut på Tangoportalen och Tango Sols 
hemsida.
Olof har sonderat terrängen om lokaler och även Betlehemskyrkan har varit på 
tapeten. Monica har varit i kontakt med Betlehemskyrkan som meddelar att 
kyrkan kommer att renoveras i höst och att de kommer att hyra ut endast på 
fredagar i fortsättningen. 
Det spånas om framtida tangokurser och att Cecilia Erikzon ska tillfrågas om hon 
är intresserad av att ha en nybörjarkurs i tango till hösten. Per H. frågar henne. 
Mötet kommer överens om att tre helgkurser ska ges i höst. Karlstad anordnar en 
helgkurs i september och en i november. Arvika ger en kurs med Maria och 
Tommy i oktober.
Bertil, Ingela, Krister och Monica undersöker och samordnar kurser.

Bertil (Arvika) berättar om Arvikatangon och att de anlitat olika lärare varje 
månad och nu senast Maria och Tommy från Gävle. Jessica och Henrik i mars och 
Tommy och Christina i april. Arvika hade en Milonga i februari, kommer att ha 
en 22 mars och en 24 april i samband med kurserna.  Samarbete mellan Arvika 
tango och Tango Sol är nödvändigt och något vi alla är öppna för. Mötet anser att 
vi ska samordna våra aktiviteter vilket vi gör då Karlstad lägger sin Milonga 8 
maj. Bertil har också erbjudit sig att stötta tangointresserade män som vill lära sig 
dansa tango. Den möjligheten finns på praktikorna måndag och tisdag i Arvika.

Olof läser upp kommande års budget som mötet godkänner.

14. Mötet avslutas och Ann tackas för gott och uppskattat fikabord.

Någon tangopraktika avslutades inte mötet med, däremot hade Monica och Olof 
en tangopraktika för nybörjarna, innan mötet,  mellan klockan 18.00 -19.00.

Sedan ut i vinterkyla för att finna cyklar och bilar under snön.

Dagens sekreterare

Monica Naeser

Justerare:

Per Hardestam Krister Olsson

Att detta är en korrekt avskrift intygas:


