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Förslag till dagordning och föredragningslista

1. Årsmötets öppnande

2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet

3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt (sociala medier och mejl)

4. Fastställande av dagordning och föredragningslista

5. Val av ordförande för årsmötet

6. Val av sekreterare för årsmötet

7. Val av två justerare för årsmötet

8. Val av två rösträknare för årsmötet

9. Verksamhetsberättelse för 2022 (sida 3-6)

10. Resultat och balansräkning för 2022 (bilaga)

11. Revisionsberättelse för 2022

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2022

13. Fastställande av medlemsavgiftens storlek för 2024 (sida 7)

14. Fastställande av budget- & verksamhetsplan för 2023 (sida 9-10)

15. Behandling av förslag från styrelsen

16. Behandling av förslag och motioner

17. Val av föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande, mandattid 1 år (sida 8)

18. Val av 1 styrelseledamöter, mandattid 2 år (sida 8)

19. Val av minst 3 styrelsesuppleanter med fastställd turordning, mandattid 1 år (sida 8)

20. Val av kommittéer, om sådana beslutas

21. Val av 2 revisorer, mandattid 1 år

22. Val av 2 revisorssuppleanter, mandattid 1 år

23. Val av 3 ledamöter till valberedningen, mandattid 1 år

24. Val av 2 ombud till VDSF:s årsmöte jämte 2 suppleanter

25. Övriga frågor

26. Årsmötet avslutas
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Verksamhetsberättelser
2022
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Under detta år har vi kunnat bedriva vår verksamhet i stort sett som innan pandemin. Vi
hade under våren mindre antal dansare på kurserna för att känna oss säkra efter
pandemin, men har under hösten kunnat öka antalet deltagare på kurserna igen. Under
året har styrelsen haft många möten både på plats och ibland via länk.

Vi har även varit i full gång med att planera inför kommande år då HV dans firar 40 år. Vi
hade i slutet av året en pressrelease då vi gick ut med våra planer inför jubileumet.
Falköpings Tidning var på plats några dagar innan och gjorde ett fint reportage om det
kommande året. Under pressreleasen var lokalen full med medlemmar och det skålades i
bubbel. En riktigt lyckad kväll!

År 2021 hade vi en vision om hur vi ville att året 2022 skulle se ut och nu när året 2022
gått känner vi att vi verkligen har uppnått våra önskningar. Kurserna håller i gång, fiket är
öppet och många medlemmar vistas i våra lokaler.

Antalet medlemmar var 2022: 287 stycken

Alla fem kommittéer har jobbat flitigt under året för att kunna driva föreningen framåt och
få alla medlemmar att känna sig sedda och välkomna på kurser och träningar i vår lokal.
Här nedan följer deras verksamhetsberättelser.

Verksamhetsberättelse för cafékommittén år 2022

Cafét har varit öppet mestadels hela 2022 och vi har under kurserna erbjudit fika gratis till
alla medlemmar. Vi har kunnat erbjuda en del hembakat som medlemmarna bidragit
med. Detta har varit mycket uppskattat. Under hösten har fler och fler suttit ner och fikat
och pratat i café-delen vilket känns positivt. Vi har även skapat ett konto på matsmart och
snabbt gross för att kunna handla varor till olika event till ett bra pris.

Verksamhetsberättelse för kurs- & träningskommittén år 2022

I början av året planerade vi att starta upp kursverksamhet som vanligt, utan krav på
avstånd, restriktioner och paranmälan. Dock fick planerna ändras då det fortsatt fanns
restriktioner i samhället och starten för kursverksamheten för vuxna fick skjutas upp några
veckor. Under våren kunde vi erbjuda bugg, west coast swing och barnkurser. Varje kurs
fick ha sin egen avslutning med förhoppning om att hösten skulle se ljusare ut.

Under hösten höll vi andan och hoppades på att kunna få starta vår verksamhet som
vanligt utan krav på paranmälan. Och visst kunde vi andas ut och njuta av en härligt
fartfylld höst med både bugg, fox, kultis, och barnkurser. Vi åkte även gemensamt till
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Skara för en danskväll på Focus till Jannez. I december kunde vi med glädje erbjuda en
gemensam kursavslutning för alla som gått kurs under hösten, något vi saknat under
denna jobbiga och tråkiga corona-period. Barnen i de olika dansgrupperna visade upp
olika danser de tränat på under terminen. De vuxna kursarna hade även de en gemensam
avslutning där de under sin avslutning gemensamt fick gå upp på dansgolvet och dansa
tillsammans under ledning av kultisgänget.

Premiären för våra träningspar började vecka 2 och vi erbjöd då barn-, par-, N- och
R-träningar samt fri-träningar utan ledare. I April hade alla grupperna en heldag med dans
och teori i bugg som leddes av David Eriksson. Det tränades flitigt och som sista
gemensamma dag innan sommaruppehållet så anordnades en heldag med uppvisning på
flygfältets bilutställning samt försäljning av korv och hamburgare under kvällens cruising.
Ett roligt avslut som fick träningsgrupperna att bli ännu lite mer sammansvetsade.

Efter ett välförtjänt sommaruppehåll drog höstterminen igång. Många taggade dansare,
ledare och styrelsemedlemmar träffades på en kick off och delade glädje och kunskap
med varandra. Lena Fredén rodde hela kvällen i hamn och vi hade där kickat igång
höstterminen. Från vecka 34-45 tränades det flitigt. Några för att prestera på SM i
november och några för att börja tävla. Under hösten tränade R- och N-paren ihop. Det
erbjöds även parträning, barn/ungdoms-träning och nytt för året var dubbelbuggsträning
för våran nya ungdomstrio. Nu ser vi fram emot 2023!

Kurssamordnare:
Rebecca Börjesson

Träningsansvariga:
Elin Löfgren, Madeleine Holmlind och Erika Olofsson.

Verksamhetsberättelse för tävlingskommittén år 2022

Under tävlingssäsongen år 2022 hade HV Dans 19 licensierade. Ett bra antal när vi efter
pandemin fått köra igång igen. HV åkte på sammanlagt 10 tävlingar med blandade åldrar.
Allt från barn till 35+. Tävlingsdansare var glada över att få vara igång igen efter
pandemin.

Året avslutades i november i Uppsala där SM gick av stapeln. HV Dans ställde upp med 2
vuxenpar Simon Jansson och Lisa Bertilsson, Arvid Jönsson och Elin Löfgren. Båda paren
dansade en uttagningsrunda där det tyvärr tog stopp för Simon och Lisa. Arvid och Elin
jobbade sig upp till en semifinal efter en omstartsdans där domarna inte kunde avgöra
vem som skulle ta sig till semifinalen. Mycket bra dansat och vi samt klubben är mycket
stolta över era prestationer!

5



Tävlingsansvariga
Camilla Jönsson och Camilla Löfgren

Verksamhetsberättelse för lokalkommitén år 2022

I vår lokal har det köpts in en brandstege och hjärtstartare till nya salen. Vi har tittat över
alla brandlarm och sett till att de sitter på plats och fungerar som de ska. Glödlampor har
bytts ut i lokalen till mer miljövänliga.

Det har varit två stora röjardagar då styrelse, ledare och kommitteer har rensat och
organiserat i lokalen. Det har även köpts in en ny projektorduk som monterats upp.
Barnhörnan för våra mindre medlemmar har fått sig ett lyft med nya lampor för att skapa
en mysig miljö.

Lokalansvariga:
Thomas Jönsson, Benny Löfgren och Arvid Jönsson

Verksamhetsberättelse för PR-kommittén år 2022

Nu har 2022 sprungit förbi och PR-gruppen har haft fullt upp. Med jubileumsåret som är i
full gång så har en klädkollektion och profilmaterial stått i fokus. Allt är nu ute till
försäljning och det säljs på bra.

En av PR-gruppens vanligaste uppgift är att nå ut med information och reklam till våra
medlemmar. Detta sker via mail, sociala medier så som Instagram och Facebook, samt vår
hemsida. Det jobbas flitigt och läggs ut allt från kursscheman, tävlingar, tävlingsresultat,
trivselkvällar och träningar. Något vi ser fortsätta även år 2023 då vi på Instagram har 805
följare och över tusen följare på Facebook.

Under 2022 har vi tagit fram en egen logga till våra minidansare i klubben. Vid höstens
kursstart fick alla barn varsin t-shirt, vattenflaska och gympapåse som de kunde använda
under terminen.

Martin och Emma Klasson skapade 2022 en uppvisningsgrupp som åker ut och bjuder på
uppvisningar för att sprida dansen och locka nya medlemmar. Mycket kul initiativ! Det har
även köpts in ett tält med HV Dans logga som används när vi är ute och visar upp oss.

PR-ansvariga:
Elin Löfgren, Lisa Bertilsson, Madeleine Holmlind och Morgan Engkvist.
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Medlemsavgift:
Styrelsen föreslår att behålla samma medlemsavgift som föregående år:

Ungdom upp till 20 år: 150 kr
Vuxen från 20 år: 200 kr
Familj: 400 kr
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Valberedningens förslag
HV Dans styrelse 2023

Camilla Jönsson Ordförande Omval 1 år

Christina Backenfall Ledamot Omval 2 år

Marie Barrljung Ledamot Nyval 2 år

Tobias Edin Ledamot Nyval 2 år

Elin Löfgren Suppleant Omval 1 år

Victoria Isacsson Suppleant Nyval 1 år

Åshild Bladh Suppleant Nyval 1 år

Madeleine Holmlind Suppleant Omval 1 år

Lisa Bertilsson Ledamot Ett år kvar

Catharina Lindström Ledamot Ett år kvar

8



Verksamhetsplan
2023
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Verksamhetsplan

HV Dans planerar att bedriva kursverksamhet i bugg, fox, West Coast Swing, gammeldans
och barndans/danslek. Utöver detta skapar vi också träningar med egna och externa
tränare i de BRR-danser som vi har aktiva tävlande par. Vi vill också fortsätta att skapa
större gemenskap och trivsel i föreningen genom bland annat motionsdanser och
trivselkvällar.

För våra barn och ungdomar planerar vi att arrangera disco i samband med vårt jubileum
som vi har under året då HV Dans firar 40 år.

Vi kommer att ha en hel del aktiviteter i samband med jubileumet. En bal på Håvet, en
stor jubileumsfest i folkets park, trivselkvällar i lokalen med olika teman, quizkväll samt en
GP-tävling under hösten.

Vi strävar också efter att komma ut och synas mer i Falköping. Det kommer att göras
genom framförallt våra sociala medier, Facebook och Instagram.

Under 2023 hoppas vi på att vi kan bedriva verksamheten i samma anda som det gångna
året och att fler och fler upptäcker dansen. Vi hoppas också att jubileumsåret blir en
positiv upplevelse för nya och gamla medlemmar och att alla olika event kommer att
skapa en gemensam glädje och välkomnande miljö för våra medlemmar.
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