Protokoll
Styrelsemöte Dansklubben Rockrullarna
2017.03.15

Närvarande: Petra Johansson, Dan Fredriksson, Jan-Åke Svensson, Raluca Arsene, Pia Westlund,
Kaj Persson, Valentin Karl Petruc, Ulrika Larsson (anlände lite senare).
Frånvarande: Brittmarie Boström

§1 Mötets öppnande
a) Petra Johansson hälsade välkommen och förklarade mötet öppet.
b) Styrelsen beslutade att välja Raluca Arsene som sekreterare
c) Pia Westlund valdes som justerare
d) Protokoll kommer att vara klar för justering inom en vecka från dagens datum. Det
reviderade dokumentet läggas upp på hemsidan.
e) Under mötets gång har styrelsen bestämt att några tillägg kommer göras till dagordningen:
punkt 5 c. träningsansvarig, punkt 5 d. workshop tävlingsgruppen, under övriga frågor, punkt 8a.
datum för nästa styrelsemöte. Punkt 8b. förbundsmöte i Stockholm den 8-9/4 och punkt 8 c.
valberedning.
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med även tillägg av§ 7. Denna punkt kallas nu
för "Beslut" och kommer att innehålla alla punkter som styrelsen har beslutat om under mötet.
Dagordningen godkändes!

§ 2 Konstituering av styrelse
a) Viceordförande väljs av styrelsen. Dan Fredriksson tackar ja.
b) Val av sekreterare. Raluca Arsene väljs som sekreterare.
c) Val av kassör. Styrelsen väljer Brittmarie Boström som kassör.

§ 3 Föregående protokoll
Ordförande Petra Johansson föredrog föregående protokoll och följande punkter diskuterades
på mötet:
- Privat lektioner i Rockrullarnas lokaler. Detta kommer att tas upp för diskussion på
tränarmötet. Sedan kommer styrelsen ta beslut.
- Dansledarutbildningen steg 1. Enligt tidigare bestämmelser ska Jan-Åke Svensson, Petra
Johansson och Marita Jansson delta i dessa utbildningar.
- Tidigare har diskuterats att förlänga kurslektionerna med 10 minuter och sedan ha 13 lektioner
istället för 16 st. Detta skulle gälla from hösten -17. Detta kommer att tas upp med
tränargruppen. Beslutet kommer att tas vid nästa styrelsemöte.
- Styrelsen har tagit upp frågan om medlemsavgiften skall höjas till 200 kr istället för 150 kr. Vid
nästa styrelsemöte skall ett beslut tas om styrelsen kommer att lägga en motion om högre
avgift till 2018.
- Styrelsen anser att modernisering av kurskompendiet när det gäller steg 1 och 2 behövs. Även
detta ska tas upp med tränargruppen.
- Äska pengar till olika dansdisciplinerna. Tävlings-, barn-, Bugg och West Cost grupperna ska få
egen budget som de ska använda sig av. Till detta skall kopplas en redovisningsskyldighet.
- Styrelsen har tidigare taget upp frågan om en helgkurs i Boogie Woogie för nybörjare kan
hållas. Rätten att avboka förbehålls om inte tillräckligt många par anmäler sig.

§ 4 Föreningens ekonomi
Denna punkt kommer att tas upp vid nästa styrelsemöte då Brittmarie Boström, ekonomi
ansvarige, kommer vara närvarande.

§ 5 Gemensamma föreningsfrågor

a) Cafe - Enligt tidigare bestämmelser är det tävlingsgruppen som tar hand om cafeet på
trivselkvällarna samt på workshopen. Många dagar är fortfarande obemannade. Jan-Åke
Svensson och Ann-Christine Andersson Svensson har tagit på sig ansvaret om inköp för cafeet.
b) Information - Facebook, Hemsida - Valentin Karl Petruc och Raluca Arsene kommer att bli
administratörer för Facebook sidan. Valentin Karl Petruc får även i uppdrag att inventera
mjukvaran på klubben.
c) Tränaransvarig- Petra Johansson lämnar över tränaransvaret till Patrik Sjöberg.
d) Workshop - Ansvaret lämnades över till tävlingsgruppen. De tar inte tränararvode och de får
alla intäkter från tävlingarna.

§ 6 Kurser och events

a) Intresseförfrågan föreningarnas dag - 1 juni, från kl 12 till 22. Styrelsen väljer att inte lägga tid
och engagemang på denna då det troligen inte genererar några nya medlemmar. Istället väljs
att satsa på sociala median för att väcka intresse hos eventuella nya medlemmar.
b) Styrelsen är intresserade av att en helgkurs i gammeldans ska hållas i Rockrullarnas lokal.
Intresseförfrågan kommer ut på Facebooksidan.
c) Nästa termin - Styrelsen har nu bestämt att till den 30/4 ska meddelas vilket datum
hästterminen börjar samt vern som håller i kursen.

§ 7 Beslut

a) Det ska sättas ihop en arbetsgrupp som är lämplig att förändra i kurskompendiet steg 1 och 2.
b) Brittmarie Boström som är ekonomiansvarig får uppdraget att komma med förslag om hur
stor budget som var och en av dansgrupperna skall få.
c) Det har nu beslutats att en helgkurs i Boogie Woogie ska hållas mellan den 27 och 28 Maj.
15 876 kr kommer kostnaden att ligga på och minst 9 par krävs för att få en bra balans på
ekonomin. Avgift 900 kr per person. Jan-Åke Svensson har nu fått l uppdrag att ta kontakt med
Jimmy Järvequist, kursansvarig, för bekräftelse.

d) Styrelsen har beslutat om att en intresseanmälan för helgkurs i gammeldans ska läggas u
på Facebook. Valentin Karl Petruc har fått ansvaret för intresseanmälan.

§ 8 Övriga frågor.
a) Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte den 24 april kl 18.00 i Rockrullarnas lokal.
b) Dansförbundet har sitt årsmöte den 8 till den 9:e april - Petra Johansson och Pia Westlund
kommer undersöka om det finns möjlighet att delta.
c) Valberedning - 3 personer behövs. Styrelsen tar kontakt med några personer som möjligtvis
kan vara intresserade. Beslut kommer att tas omgående.

§ 9 Mötet avslutades!

