Dagsorden for Folkedans Danmarks årsmøde 26. juni 2021

1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent

3.

Fremlæggelse af styrelsens beretning om FD’s virksomhed i det forløbne år

4.

Fremlæggelse af årsrapport for Folkedans Danmark samt Frk. Karen Fischer Hansens Rejselegat og
A. Thyregaards Mindefond

5.

Behandling af indkomne forslag.
a) Styrelsens forslag til ændring af vedtægternes §7 stk. 1
Nuværende §7 stk. 1
FD ledes af en styrelse bestående af en formand og seks styrelsesmedlemmer. Formanden og de seks
styrelsesmedlemmer vælges på skift af årsmødet for en treårig periode. Suppleringsvalg foretages på
det førstkommende årsmøde for resten af valgperioden. Formand og økonomiansvarlig vælges på
skift direkte på Årsmødet. Styrelsen konstituerer sig selv med øvrige poster.
Ændres til:
FD ledes af en styrelse bestående af en formand og otte styrelsesmedlemmer. Formanden og de otte
styrelsesmedlemmer vælges på skift af årsmødet for en treårig periode. Suppleringsvalg foretages på
det førstkommende årsmøde for resten af valgperioden. Formand og økonomiansvarlig vælges på
skift direkte på Årsmødet. Styrelsen konstituerer sig selv med øvrige poster.
Er der ved årsmødet ikke opnået en fuldtallig styrelse på 9 personer, er styrelsen bemyndiget til at
supplere sig selv med det manglende antal medlemmer. Disse vælges formelt på det kommende årsmøde.
Styrelsen ønsker, at FD ved indtræden i Dans Danmark skal være ligeværdig med de andre danseorganisationer og at styrelsen derfor udvides med 2 personer, der – sammen med de nuværende styrelsesmedlemmer – kan beklæde relevante poster i DD’s bestyrelse og aktivitetsudvalg.

6.

Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år - herunder fastsættelse af kontingenter, regionernes driftstilskud, styrelsens skattefri godtgørelse og abonnementspris for medlemsbladet.
Styrelsen foreslår:
Uændret kontingent på kr. 180 for voksne, kr. 40 for børn og kr. 225 for enkeltmedlemmer. Kontingentet opkræves med en tredjedel i 2021. Resten af kontingentet opkræves i 2022
Uændret driftstilskud til regionerne (kr. 22.000 til region Hovedstaden og kr. 17.000 til hver af de øvrige regioner)
Statens takster for godtgørelse og kørsel til statens laveste takst
Uændret abonnementspris for Trin & Toner (kr. 170 for ikke-medlemmer, elektronisk tilsendt)

7.

Valg af formand (2022)

8.

Valg af økonomiansvarlig.
På valg er Bent Hansen (genopstiller).

9.

Valg af øvrige styrelsesmedlemmer
På valg er Anna-Margrethe Jonsson (ønsker ikke genvalg) og Anne Kathrine Clausen (genopstiller).
Derudover er der en vakant plads efter Birte Agerbos udtræden. Dette valg gælder for 2 år.
Hvis Styrelsens forslag under pkt. 5a) vedtages, skal der vælges 2 personer for 3 år, 2 personer for 2
år og 1 person for 1 år.

10.

Valg af intern revisor til FD's samlede regnskab. På valg er Birthe Madsen.

11.

Valg af intern revisorsuppleant til FD's samlede regnskab På valg er Christian Skov.

12.

Valg af interne revisorer til regionerne. På valg er Bodil Sørensen (Vest) og Birger Spånholtz (Øst).

13.

Valg af interne revisorsuppleanter til regionerne. På valg er Susanne Åberg (Vest) og Per Petersen
(Øst).

14.

Valg af statsautoriseret revisor DIF’s revisionsordning (pt. Ernst & Young).

15.

Valg til FD's Appeludvalg. På valg er Poul Erik Christensen og Hans Ole Andersen.

16.

Eventuelt.
Styrelsen henstiller til, at der kun kommer indlæg der vedrører årsmødet.

