
Protokoll fört vid Tango Sols årsmöte den 27/2 2013.

§1 Föreningens ordförande öppnar mötet och hälsar välkomna

§2 Val av mötesordförande, sekreterare samt protokolljusterare och rösträknare

Monica Naesser valdes till mötesordförande

Undertecknad valdes till sekreterare

Riitta Luostarinen och Carl-Johan Ewerbring valdes till justerare och rösträknare

§3 Konstaterades att mötet utlysts i enlighet med stadgarna samt att mötet är beslutsfört

§4 Konstaterades att det finns övriga ärenden, som hanteras under punkt 14 Övriga Frågor. 

Därmed kunde dagordningen godkännas

§5 Bokslut och årsberättelse

Kassören redogjorde för bokförningen. Omsättningen under 2012 var drygt 92001 kronor, 
och föreningen gick med en liten vinst (3726 kronor). Kassan var vid årsskiftet 18755,87 
kronor

Årsberättelsen lästes upp av undertecknad. Med ett par tillägg godkändes densamma.

§6 Revisorn inte haft tillgång till bokslutet mer än ett par dagar och har därför inte kunnat 
komma in med rapport. Mötet menade att revisorn även skall få tillfälle att granska 
årsberättelsen.

§7 Efter votering beslöts att skjuta upp frågan om godkännande av räkenskaperna samt 
ansvarsfrihet för styrelsen till ett extra föreningsmöte, som skall hållas före utgången av 
mars månad 2013.

§8 Verksamhetsplanen lästes upp av undertecknad och godkändes av mötet efter ett par 
justeringar

Medlemsavgiften bestämdes till 100 kronor för innevarande år

§9 Val av styrelse

Valberedningen presenterade sitt förslag. Beredningen har endast fått fram tre personer 
villiga att ta ordinarie poster i styrelsen, varför man föreslår att två styrelseposter lämnas 
vakanta och att suppleanterna fyller dessa vid varje möte.

Inga ytterligare förslag presenterades av mötesdeltagarna. Mötet godkände valberedningens 
förslag till förfarande:

till ordförande valdes Per EO Berg

till kassör valdes Kurt Samuelsson

till övrig ledamot valdes Krister Olsson

till suppleanter valdes Riitta Luostarinen och Bertil Wilhelmsson

§10 Val av revisor

Valberedningen presenterade sitt förslag till revisor för 2013

till revisor valdes Olof Åkesson

§11 Ny valberedning 



Till ny valberedning valdes Ann Olsson och Monica Naesser

§12 Frågan om upphandlingsförfarande

För att minimera de oklarheter som kan finnas i samband med upphandling av lärare och 
andra tjänster till föreningen bör föreningens rutiner förfinas.

Mötet beslöt att upprätta en policy för detta baserat på den diskussion som förts under 
punkten samt de förslag som ställts.

Undertecknad fick i uppdrag att presentera ett förslag till policy på föreningsmötet i mars.

§13 Det har inte kommit in några motioner till årsmötet

§14 Övriga frågor

I Aktivering av medlemmarna

På förslag av Brita Bohlin beslöts att upprätta arbetsgrupper för olika aktiviteter, t.ex 
praktikor och kurser och föreningens synlighet på weben. På så sätt skulle styrelsen kunna 
koncentrera sig mer på strategiska frågor

Initiativet välkomnades och Pia Röstell, redan ansvarig för föreningens facebook-sida erbjöd 
sig att ta över veckomailen och tangoportalen. Hon bildar grupp tillsammans med 
webansvarige Lennart Romberg och TangoArvikas Curt Larsson

II Café August

Krister Olsson föreslog att tangoaktiviteterna på Café August skall utökas till att gälla alla 
söndagar under perioden juni-augusti. Mötet gillade idén och Krister tog på sig se till att det 
finns en musikanläggning på plats samt att att upprätta en lista där föreningens medlemmar 
får teckna ansvar för en eller flera söndagar.

III Ytterligare publika aktiviteter

Carl-Johan Ewerbring lovade att  kontakta en bekant i hotellbranschen rörande 
möjligheterna att dansa tango after work eller som tedans. I samband med kurser och 
milongor skulle hotellet även kunna erbjuda attraktiva paketpris för tillresande. Carl-Johan 
rapporterar på föreningsmötet i mars.

IV Inbetalning av kursavgifter mm

Kassören vill att vi skall göra tydligt att betalningen för olika arrangemang skall ske i god 
tid, senast tre dagar före arrangemanget. Frågan tas upp i den kommande policyn.

V Marknadsföring

Carl-Johan Ewerbring tog upp frågan om framförhållning när det gäller arrangemang. 
Föreningen måste ha lång framförhållning för att kunna hyra rätt lokaler. Marknadsföringen 
av kurser måste vara mer långsiktig för att kunna attrahera människor med många aktiviteter 
och intressen. 

VI Introduktion till tango på milongorna.

Skall vi kunna locka fler personer att dansa tango måste vi ha öppnare milongor där alla 
känner sig välkomna. I detta ingår att vi skall ha en introduktion vid varje sådant tillfälle. 
Anne-Marie Edvardsson samlade under 2012 ett antal punkter över vad man skall tänka på 
när man introducerar någon ny person i tangon. Med detta stöd skulle flera i föreningen 
klara av att hålla i en sådan introduktion. En utebliven introduktion kan således inte skyllas 
på resursbrist.

VII Bilder på affischerna

 Anne-Marie Edvardsson tog upp frågan om val av bilder på affischerna. Mötet var menade 



enigt om att det är en fördel om illustrationerna är sådana att de många kan identifiera sig 
med de dansande på bilden. 

Undertecknad åtog sig att till nästa praktika skriva ut de bästa bilderna ur bildarkivet, som 
sedan kan diskuteras av medlemmarna.
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Per EO Berg

Justerat

Riitta Luostarinen Carl-Johan Ewerbring
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