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§1 Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet

Föreningens ordförande Thomas Nilefalk hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat. Upprop samt fastställande av röstlängd genomfördes. Antalet röster 
fastställdes till 15.

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs behörigt utlyst.

§3 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§4 Val av ordförande samt sekreterare till mötet

Thomas Nilefalk valdes till ordförande och Carina Nilefalk till sekreterare för mötet.

§5 Val av justeringsmän och rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valdes Susanne Lantz och Anna Källbäcks.

§6 Verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det senaste 
verksamhetsåret

Följande kommentar gjordes på den framlagda verksamhetsberättelsen:

 Skrivfel under rubriken Kurser Socialfox fort 2 ska Linnea H bytas ut mot 
Anna K.

Verksamhetsberättelsen och budgeten lades till handlingarna.

§7 Revisionsberättelse

Revisorerna läste upp revisionsberättelsen och yrkade på ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2016.

§8 Ansvarsfrihet

Styrelse beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 av mötets deltagare.

§9 Fastställande av medlemsavgifter

Medlemsavgiften för 2018 beslutades vara oförändrad, 50 kr.

§10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande 
verksamhetsåret

Följande kommentarer noterades om verksamhetsplanen:

 Rubrikerna Träningar och tävlingspar och Tävlingar och tävlingspar är för 
lika. 

Verksamhetsplan och budget fastställdes med ovanstående kommentarer och lades till 
handlingarna. 
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§11 Val av styrelse, revisorer och valberedning

Ordförande Thomas Nilefalk 1 år kvar (inget val förrättades)

Kassör Kenneth Gustafsson Nyval på 2 år 

Ledamöter Carina Nilefalk 1 år kvar (inget val förrättades)

Anna Källbäcks Nyval på 2 år

Karin Lantz Nyval på 2 år 

Åsa Carlsén 1 år kvar (inget val förrättades)

Suppleanter Petter Källström Nyval på 1 år

Lena Olsson Nyval på 1 år 

Revisorer Ann-Kristine Eriksson Nyval på 1 år

Gun Thudén Omval på 1 år

Revisorssuppleanter

Vakant

Valberedning Peter Lantz  (sammankallande) Nyval på 1 år 

 Andreas Holm Nyval på 1år

Peter Andersson Omval på 1 år

§12 Behandling av propositioner som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem

Proposition #1: Namnbyte från Lindy Dancing Team till Linköping Dancing Team 
Dansförening. Mötet godkände propositionen enhälligt. Innan namnbyte genomförs 
måste detta godkännas av RF och DSF.

§13 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

§14 Mötets avslutande

Ordförande Thomas Nilefalk tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ljungsbro den 5 mars 2017

Thomas Nilefalk, mötesordförande Carina Nilefalk, mötessekreterare

Susanne Lantz Anna Källbäcks

Justerare Justerare
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