Protokoll
Styrelsemöte Dansklubben Rockrullarna

2017.04.24

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

§1 Mötets öppnande
a) Ordförande hälsar alla välkomna och öppna mötet
b) Val av justerare för mötet. Janne får uppdrage
c)Dag för justering - Nästa styrelsemöte
d)Godkännande av dagordning

§2 Föregående protokoll
Vi har gått igenom och gjort de justeringar som behövdes.

§3 Föreningens ekonomi
Ekonomin ser bra ut. Redovisning ska göras på nästa styrelsemöte.

§4 Gemensamma föreningsfrågor
a) Kalendarium - Vi ska upprätta ett kalendarium där alla evenemang som skall ha plats under
året ska skrivas in. Detta ska göras till nästa möte.

b) Höstens medlemsfest - Styrelsen får i uppdrag att kolla runt efter vilken lokal som passar bäst
och vilken band som kan anlitas.
c) Tävlande barn - se beslutspunkten.
d) Lokalen, läskedryckskyl, tavellister och vitrinskåp.
e) lnstagram konto - Vi beslutar att inte skaffa ett konto.
f) Hur styrs vi? - Vi ska undersöka hur vi kan optimera klubbens förutsättningar för att komma
längre upp i sökmotorn på Google.
g) Medlemsstatistik - Vi behöver medlemsantalet och vi ska skicka ett mejl till före
detta medlemmar för att vecka intresse.
§5 Kurser och events
a) Boogie Woogie helgen - Den sista dagen för att anmäla sig till denna kurs är 13 maj.
b) Extra träningstillfälle med Jimmie - Styrelsen godkänt.
c) Rockrullarna arrangera tävling - Styrelsen ber tävlingsgruppen att ta fram en handlingsplan
och en budget tillsammans med Joakim Brantvik
d) Våra tränare håller extra kurser - Tränarna vill att de som hyr in tränare betalar 1.200 kr per
timme till tränarna där 600 kr går till klubben och 600 kr till tränarna själva. Styrelsen ger
tränaransvarig i uppdrag att bestämma angående extra kurser, dvs. om tränarna är intresserade
av att hålla i dem och även vilka tränare som kan vara lämpliga för kurserna.
e) Kontakt utbildade tränare - Manual till tränare och assistenter ska sättas ihop där det ska
tydliggöras att klubben kräver att alla som har gått tränarkurs ska vara aktiva tränare på
Rockrullarna under minst 4 terminer.
f) Antal kurstillfälle - se beslutspunkten
g) Tränarutbildningar, Köping bugg i höst - Vi inventerar behov av att skicka ytterligare personer
på tränar utbildning.
h) GPDIA - Behovet av att utbilda flera dansinstruktörer även i West Cost Swing.
i) Värdegrund och jämställdhet, mail från kursledare - Tränarna har huvudansvarig för kursens
upplägg, assistenterna finns till för att hjälpa till med utförandet av kursen. Kön är inte grunden
för vilket tränararvode var och en får.
j} Tränaruppstart, budget - Tränarna ska lägga upp en handlingsplan och en budget för vad som
kan vara intressant att utföra som uppstart.
k) Höstens kurser - Steg 1 och 2 kornmer i höst att börja vecka 35 och sluta vecka 47.
Tränaransvarig behöver skriva en lista där alla tränare och assistenter för ht 2017 och vt 2017
ska finnas med.

§6 Inkomna skrivelser
a) Dansverksamhet i Brunnsparken - Behov av extra utryme finns enbart vid enstaka tillfällen.
b) Förslag på linedance - Styrelsen tycker att en inspirationsdag i linedance låter intressant.
Vi behöven upplägg och budget.
c) Annonspaket i NA - Brittmarie kollar närmare på detta.
d) Föreningen Scenit - Samarbete med Scenit kan vara intressant. Styrelsen kollar närmare på
detta.
e) Feet for passion - Förfråga avslås.
f) Fax Fusion - Vill hyra lokal för foxkurs, vi kollar upp pris.

§7 Beslut
a) Tävlande barn - tävlande barn/ungdom får tävlingsavgiften betald av kluben Rockrullarna till
och med det året de fyller 14 år för maximal 5 st. tävlingar per kalenderår.
b) Antal kurstillfälle - Till nästa år bestämmer styrelsen att kurserna ska förlängas med 10
minuter och antalet träningstillfällen minskar till 13 st.

§8 Övriga frågor
a) Sjukvårdsväskan ·· Danne uppdaterar väskan så att allt som behövs finns där i.
b) Styrelseavslut - 8 juni.
c) Nästa styrelsemöte - 17 maj kl. 18.00
§9 Mötet avslutas!
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