Protokoll från Årsmöte i tangoföreningen Cambalache den 26/2 2017
kl.19:30
Plats: Grand, Trädgårdsgatan 5, Uppsala
Närvarande: Claes Stigestad, Madeleine Tråvén, Rebecca Liljefors, Marcelo
Aimeta, Mattias Tärnström, Nils Gottfries, Jerzy Wakowicz, Lena Hamring,
Aleksandrs Berdicevskis, Galina Semenova, Johan Gustafsson, Lisen
Johansson, Abha Issursing, Zsolt Tobias ,Wlodek Winkler, Danuta
Loughran, Johan Rönnelid, Annika Åkvist.

1. Mötets öppnande.
Johan Rönnelid hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.
Johan Rönnelid valdes till ordförande, Annika Åkvist valdes till
sekreterare. Mattias Tärnström och Nils Gottfries valdes till
justeringsmän.
3. Fastställande av mötets behöriga utlysande.
Vi beslutade att mötet var utlyst enligt stadgarna.
4. Godkännande av dagordning.
Mötet godkände dagordningen.
5. Genomgång av protokoll från föregående årsmöte.
Annika Åkvist gick igenom protokollet från föregående årsmöte.
Punkten från föregående protokoll om former för samarbete mellan
medlemmar för att resa till olika danser ,”bil-pool” kommenteras
under mötet.
Mötet stöttade igen att medlemmar lättare underlättar för varandra
att ta sig till olika danser. Annonsera på facebook om det går en
”tangobil” till en dans.
6. Föredragning av verksamhetsberättelsen.
Genomgång av Cambalaches många olika aktiviteter under 2016.
7. Föredragning av den ekonomiska berättelsen.
Jerzy Wakowicz föredrar den ekonomiska berättelsen. Föreningen
har en god ekonomi som är i balans.
8. Revisorns berättelse.
Nils Gottfries går igenom revisionsberättelsen. Revisorn
konstaterade att föreningen har en stabil ekonomi. Ett par

synpunkter på styrelsearbetet noteras att det har varit få
protokollförda styrelsemöten samt att det under året inte har varit
två medlemsmöten i enlighet med stadgarna, men han anser i övrigt
att styrelsen har skött sitt uppdrag berömligt.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Vi beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet utifrån ovanstående
handlingar.
10.
Fastställande av medlemsavgiftens storlek och löptid.
Vi beslutade att bibehålla medlemsavgiftens storlek till 200:- med
löptid till nästa årsmöte.
11.
Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande
verksamhetsår.
Galina Semenova går igenom den planerade budgeten. Budgeten är
balanserad. Lokalhyran för Drabanten utgör en stor post. I detta
sammanhang nämns också att Cambalache har 30 års jubileum
2019 och att planering för detta bör ske i god tid.
Verksamhetsplan för 2017 diskuteras och revideras utifrån aktuella
förhållanden.
Sommarmilonga och workshop med Julieta och Rauli är planerad till
den 20/5. Graneberg planeras för detta tillfälle.
Det är inte längre möjligt att fortsätta med Fragancia under
sommaren, då hotellet har lagt ner sin verksamhet. Det är osäkert
om alternativ till Fragancian.
Dansen i Stadsparken fortsätter. Förslag under mötet att uppdra åt
styrelsen att undersöka lämplig dag.
Cambalaches ordinarie kurser fortsätter under året. Det finns i
föreningen behov av ytterligare instruktörer.
Diskussion under mötet om byte av studieförbund. Rebecca Liljefors
uppdras att undersöka om Studiefrämjandet kan vara ett alternativ.
Mötet är positivt till ett byte av studieförbund. Mötet lämnar denna
fråga till styrelsen att besluta.
Maria Orvehed har tidigare ansvarat för kontakten med
studieförbundet ABF och har lämnat deltagarlistor från kurserna.
Cambalache erhåller bidrag utifrån dessa deltagarlistor. Maria har nu
avsagt sig detta uppdrag och ny person behöver utses.Ingen person
anmäler sig under mötet.
12.
Val av styrelseledamöter och ersättare.
Wlodek Winkler som ingått i valberedningen presenterar den nya
styrelsen för Cambalache 2017.
Ny styrelse:

Lisen Johansson Ordförande
Johan Gustafsson Vice ordförande
Jerzy Wakowicz
Kassör
Marcelo Aimeta Styrelseledamot
Claes Stigestad Styrelseledamot
Eduardo Rubio
Styrelseledamot
Kaisa Nordqvist Styrelseledamot
Abha Issursing
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant:
Mathias Tärnström
Danuta Thisner
Sekreterare ;uppdraget kommer att alternera mellan ledamöterna i
styrelsen.
Mötet beslutar att välja ny styrelse inklusive suppleanter för
Cambalache i enlighet med valberedningens förslag.
Beslut att firmatecknare för Cambalache skall vara ordförande och
kassör.
13.
Val av revisor och ersättare.
Nils Gottfries väljs till revisor. Björn Viktor kommer att tillfrågas om
han vill vara ersättare.
14.
Val av valberedning och ersättare.
Ylva Jonsson slutar i valberedningen. Mötet väljer Wlodek Winkler
och Johan Rönnelid till ny valberedning.
15.

Motioner .Inga formella motioner har inkommit till mötet.

16.
Övriga frågor.
Planerad sommarnattsmilonga 20/5 diskuteras. Festkommitté utses:
Lisen Johansson,
Johan Gustafsson, Claes Stigestad.
Mötet sammanfattar : Fortsatt arbete behövs angående eventuellt
byte av studieförbund samt att hitta ny person som kan ansvara för
deltagarlistorna.
Planering för dansen i stadsparken.
17.
Mötets avslutas.
Johan Rönnelid avslutade mötet.
Ny tillträdd ordförande Lisen Johansson uppmanar mötesdeltagarna
att skriva ner önskemål/synpunkter på lappar till den nya styrelsen.

Dansen startar.

Johan Rönnelid
Ordförande

Annika Åkvist
Sekreterare

Mattias Tärnström
Justeringsman

Nils Gottfries
Justeringsman

