Styrelsemöte DK Rockrullarna 2016-10-11

Närvarande

Ordförande:
Sekreterare:

Anne-Christine Andersson-Svensson
Petra Johansson
Janne Svensson
Ewa-Lena Eriksson
Veronika Thomasson

Anmält förhinder

Gunhild Molén
BrittMarie Boström

Adjungerad

Patrik Sjöberg

1.

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen

2.

Dagens dagordning

3.

Information och frågor från tävlingsgruppen.
Hur ska vi få par från par E till tävlingsgruppen? Det finns ca 5 par i par E som skulle
kunna gå upp i tävling, om de vill.
Tränare, gruppen vill gärna ha tillbaka Jimmy Järvekvist som tränare. Fått indikationer att par vill komma tillbaka till klubben
om Jimmy kommer som tränare. Diskuterar olika
alternativ och vad klubben vill ha tillbaka av tävlingsgruppen.
Styrelsen beslutar att ge Jimmy Järvekvist i uppdrag att hålla kurs för tävlingsgruppen + under 10 gånger nästa termin. Vi tar
kontakt med Ulrika Larsson som får ge uppdraget
till Jimmy.

4.

Vill klubben anordna tävling?
18 December KM. Patrik och tävlingsgruppen ordnar.
Rutiner kring par-träning. Vad gör man när en partner är borta? Kan vem som helst
Styrelsen beslutar att vid enstaka tillfällen kan icke medlemmar hoppa in.
Ekonomi
Britt-Marie har skickat resultaträkningen, var dock inte här och redovisar

5.

Dansledarutbildning
Steg 1, 5-8 januari i Köping. Vi har fler som flaggat för att vilja gå.
Foxledarutbildning 20 november, Eskilstuna. Petra och Dan går den.

6.

BURK
Petra kollar vilka som kan åka. Kollar upp idrottslyftet.

7.

Bredbandsanslutning
Vår förra ordförande Kalle har betalat

8.

Våra värdeord
Vi önskar byta ut ordet engagemang till gemenskap.
Styrelsen beslutar att vi gör det.

9.

Skötsel av datorer
Vem sköter våra datorer? Virusprogram?
Vi frågar på medlemsmötet om någon är intresserad.

10.

Brev till tränare och assistenter
Julresan med arbetsdag.
Vi reviderade listan med tränare och assistenter med vilka som ska med.

hoppa in? Medlemsskap?

siffrorna.

11.

Kurs som arvode.
Medlemmar som gör arbeten, som genererar en kurs. Denna skall tas ut senast terminen efter genomört arbete.

12.

Julmarknad
2 december har Haga centrum en julmarknad. Vi har aviserat att vi gärna är med. Vi tar upp detta på medlemsmötet. Kickan
och Petra blir kontaktpersoner.
13.

Tobias Wallin
Han åker ut och har kurser. Vi kanske kan ta in honom i framtiden, inspiration? Pardans, att bli en bättre dansare.

14.

Medlemsfesten
29 oktober kl 17.00. Möte och mat i Globen. Från 20.00 dans till Per-Håkans i

15.

Fridans för våra nybörjare
22 november, Kindbergs spelar.

16.

Terminsstart vt 17
15 januari

Brunnsparken.

Övriga punkter
* Petra tycker att vi kan byta kyl/frys mot ett helt frysskåp. Vi väntar tills efter årsskiftet.
* 3 ungdomar har börjat att tävla. Styrelsen beslutar att de får en hood-tröja.
* Vi har sagt att vi ska ha 2 nybörjare och 1 avancerad/år. Nu har vi fått förfrågan om att
avancerad. Styrelsen beslutar att byta en avancerad
kurs till fortsättning.
* Ullmax, ligger inne i shopen. Vi kollar med Ullmax om det ska skickas tillbaka?
* Valvet behöver städas ur, ordentligt. Styrelsen träffas 15 januari kl 10.00
17.

Nästa styrelsemöte 8 november 18.30

18.

Ordförande tackar för visat intresse och avslutade mötet.

ha en fortsättning, steget innan

