
Protokoll för årsmöte i föreningen Tango sol, onsdag 23 februari 2011

Närvarande: Krister, Olof, Lars-Åke, Monica, Per Berg, Anne Marie Edvardsson, 
Susanne Dahlin, Kurt Samuelsson Per Hardestam

1. Mötet öppnas
Mötet öppnas av Krister som vice ordförande (Ann sjuk).

2. Val av ordförande m.fl.
Kurt väljs till mötesordförande, Monica Naeser sekreterare och till 
protokolljusterare och rösträknare väljs Anne Marie och Susanne.

.
3. Mötets regelrätta utlysande och beslutsförhet konstateras

Mötet regelrätt utlyst och mötet äger beslutsförhet.

4. Förfrågan om övriga ärenden väckta av mötet. Föredragningslistan för 
mötet godkänns
 Föredragningslista godkänns och några övriga frågor anmäls

5. Bokslut och årsberättelse
 Per läser upp årets verksamhetsberättelse och bokslutsrapport som båda 
godkänns

      6. Revisorernas utlåtande presenteras
Revisor Hardestam läser upp revisionsberättelsen och föreslår styrelsen 
ansvarsfrihet. 

6. Beslutas om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet tills 
styrelsen
Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet och bokslutet fastställs

      8. Verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgiftens storlek 
Verksamhetsplanen läses upp av Per Berg och godkänns med följande förändring,
 angivet datum för fortsättningskursen, med Cecilia Erikzon, den 10 mars 
förändras till den 24 mars. 

 Samarbetet med festivalen, Let´s dance (tangofestival med betoning på den 
finska), ventileras hett och om, och i vilken grad vi önskar ta ansvar för  den 
argentinska tangon  på festivalen. Den 5 augusti är den i år. Mötet godkänner  
styrelsens förslag om att föreningen tar ansvar för workshop i argentinsk tango.
Medlemsavgiften fastslås till 100 kronor
Budgeten presenteras av Per och godkänns, med ett underskott på 3650 kr 
 

       9. Val av styrelsens ordförande, kassör och övriga styrelsemedlemmar.  
Valberedningen lägger fram sitt förslag



Mötet väljer Ann till styrelseordförande, Per Berg till kassör, Olof till 
sekreterare och Krister och Lars-Åke som ordinarie ledamöter, Kurt och 
Monica som suppleanter. Valberedningen har inte lyckats få fram nya personer 
till Monica och Lars-Åkes poster och därför erbjuder sig Monica och Lars-Åke att 
sitta kvar fram till sommaren då två nya ledamöter bör ha frambringats.

      10. Val av revisor
Per Hardestam väljs till ny revisor. 

      11. Valberedning utses
Styrelsen kommer att utse ny valberedning liksom nya ledamöter. 

      12. Eventuella motioner
Inga motioner har inkommit

       13. Övriga frågor
Övrig fråga nummer 1 om samarbetet med Studiefrämjandet.  Alla hyror för 
praktikor finansieras av Studiefrämjandet däremot är det tveksamt med  de 
externa lokaler  vi hyr, ibland betalar eller bidrar främjandet. Bildningsbidraget 
som vi söker får vi.
Olof efterlyser en beräkningsmall för vad vi har att vänta ifrån 
Studiefrämjandet.  Mötet beslutar att överlåta till styrelsen att bjuda in Christina
(från Studiefrämjandet)  till ett styrelsemöte för att reda ut samarbetet mellan 
Tango sol och Studiefrämjandet.

Övrig fråga nummer 2
Olof undrar över styrelsens arbete och styrelsens förslag om att sätta samman 
olika arbetsgrupper som t.ex. milongagrupp och andra aktivitetsgrupper. Vi tror 
att det är mer fördelaktigt att tillfråga enskilda personer (än att utlysa frågan via 
mail), inför de olika aktiviteterna. Under våren vill vi arbeta för att få folk utanför 
styrelsen intresserade och aktiva i en eller flera arbetsgrupper. Förslagsvis att vi
i styrelsen pratar med tangodansarna i samband med praktikorna.

       14. Mötet avslutas
Mötet avslutas 

  
Vid pennan

Monica Naeser

Justerare Justerare

Anne Marie Edvardsson,  Susanne Dahlin,


