För kännedom:
Anders Eriksson, Revisor
Marie Johansson, Revisor
Samtliga medlemmar i DKRR

Närvarande:
Karl-Erik Wallin, Ordförande
Stefan Heidgren, Vice ordförande
Stina Jarmander, Sekreterare
Brittmarie Boström, Kassör
Janne Svensson, Ledamot
Anngelica Andersson, Ledamot
Andreas Espeborn, Tävlingssektionen
Kristofer Larsson, Tränaransvarig
Frånvarande:
Dan ”Danne” Fredriksson, Ledamot
Veronica Thomasson, Suppleant
Linda Dovlin, Suppleant

PROTOKOLL FRÅN STYRELSESAMMANTRÄDE
Sammanträdesdata

1

Datum

2014-02-11

Tid

18:00-20:30

Plats

Klubblokalen

Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
a Val av justerare
Som justerare valdes Janne Svensson.
b

Dag för justering
Söndag 2014-02-16 i klubblokalen.

c

Föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

2

Protokoll från föregående sammanträde
Godkändes och lades till handlingarna.

3

Rapporter
a Ekonomi
Brittmarie Boström arbetar med bokslutet.

Ekonomin i föreningen är god.
b

Kurs- och tränarprocessen
Par M-kursen har 47 par anmälda. Styrelsen bifaller önskan om att ta in en extra
assistent för att hinna med alla paren. Jennifer Månsson blir assistent.
Efter gång 3 efter kursstart får man inte börja kurs.
Vårens WCS-kurser har 42 st nybörjare och 20 st i fortsättningen.
Det är 20 st anmälda till fortsättningskursen i Dirty Foxx den 15-16/2.

c

Utbildningsfrågor och SISU
Andreas Espeborn behöver få behörighet till utbildningsmodulen i Idrott-online.
Info om plattformenutbildningar skickas ut av Andreas Espeborn.

d

Tävlingssektionen
Andreas Espeborn rapporterade från tävlingssektionens möte samt lämnade förslag
på budget. Styrelsen godkänner tävlingssektionens budget.
Kristofer Larsson föreslås bli tränaransvarig i tävlingssektionen.
Sektionen har svårt att bemanna caféet. De önskar ta hjälp av deltagare i Par E.
Tävlingssektionen kommer att informera om sin verksamhet på hemsidan, Facebook
samt info-tavlan i föreningslokalen.
Joacim ” Palle” Palmberg och Maria Moberg håller i tävlingsträningarna.
Tävlingssektionens årsmöte är den 18/3.

e

Medlemsärenden och medlemsregister
Större delen av Medlemskorten är gjorda. Nya kort tillverkas när det kommit in nya
medlemmar.

f

Hemsidan och media
Linnea Ramström har uppdaterat hemsidan. Hon har även gjort en ny Facebook-sida
för Rockrullarna.

g

Lokalen
Batterier i dörrlåsen behöver bytas. Nödutgångsskylt från stora danssalen har inte
fungerande belysning.
Anngelica Andersson får i uppdrag att köpa in barnstolar, leksaker och barnfilmer till
föreningslokalen för max 1000 kr.
Golvet i läktargången har skador och behöver ses över.
Stefan Heidgren får i uppdrag att köpa in band som ska sättas upp för att styra
kursdeltagare till ”inblippningen”.
Våra headset som krånglat är lagade och intrimmade.

h

Shopen
Inget att notera.

i

Sponsring
Nya fakturor kommer att skickas ut.

j

Festkommitté
Café Innova (Tullängsskolan) är bokad för vårt årsmöte den 22/3 kl 18.00.
Föreningen bjuder på mat. Anmälningslista ska finnas i Caféet i föreningslokalen.
Medlemskort krävs för att komma in på årsmötet samt att dörrarna låses under mötet.

De som vill komma in och dansa efter årsmötet får betala 100 kr i entréavgift.
4

Inkomna skrivelser
Örebro Kommun angående föreningsbidrag.
Svenska danssportsförbundet angående återrapportering av Idrottslyftet.
Fråga från Kicki Johansson angående återköp av presentkort. Vi bifaller förfrågan.
DSF Bergslagsdistriktet angående DM och årsmöte 13/3 i Västerås. Vill någon från
tävlingssektionen åka på årsmötet?
Inkommen motion till årsmötet 20014 från Petra Johansson. Vi bifaller motionen.
Örebro Kommun angående aktivitetsbidrag.
Örebro Kommun angående sportlovsaktiviteter. Jonas Stenström och Petra Johansson
tar ärendet.
Fråga från Marie Zetterman om återbetalning av kursavgift pga skada. Vi fryser
kursavgiften för Marie och hennes danspartner till höstens kurs.
Marcus Edin, idrottslärare på Mellringeskolan, angående besök hos skolidrottsförening.
Ungdomsledarna tar ärendet.
Fråga från Ann Wilhelmsson angående IT-ansvarig i föreningen. Vi har ingen just nu men
frågan ska tas upp i samband med årsmötet.
Fråga från Ann Wilhelmsson angående info om årsmötet. Information finns nu på
hemsidan.
Örebro Föreningsråd angående arrangemang Föreningsforum den 23/3.

5

Övriga frågor
Förberedelser inför årsmötet såsom verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse,
revision samt medlemsavgift för 2015. Vi föreslår att medlemsavgiften ska vara 150 kr
även för 2015.
Avgift för ungdom (upp till 17 år) är 400 kr per kurs.
Kören ”Svart på vitt” vill låna vår lokal för att träna på koreografi. Vi godkänner detta.
Stefan Heidgren har lämnat tillbaka en bankdosa till Swedbank.
Vid socialkvällar i WCS så ska vi inte ta ut någon avgift. Gäller även för de som kommer
utifrån och inte är medlemmar i Rockrullarna.
Andreas Espeborn och Bitte Vognild ska någon lördag hålla en prova på-kurs i WCS. De
ska även kolla med NA och Örebroar´n om de är intresserade att skriva en artikel.
Vi har fått förfrågan från DSF om att vara medarrangör vid SM-veckan i Örebro nästa år.
Vi är intresserade och går vidare i ärendet.

6

Sammanträdet avslutas
a Nästa sammanträde
Onsdag 14-03-05 kl 18.00 klubblokalen.
b

Avslutning
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

Stina Jarmander
Sekreterare
Justeras:

Karl-Erik Wallin
Ordförande

Janne Svensson
Justerare

