Protokoll
Styrelsemöte Dansklubben Rockrullarna
2017.08.14

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

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

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

§3 Gemensamma föreningsfrågor
a)Brittmarie tar kontakt med tidningen för att lägga ut en annons
b)"Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser 14 dagar varsel om deltagarantalet är för
lågt." Detta ska Raluca lägga upp på hemsidan under alla kurser.
c)Augustimuller, annons på hemsidan om att några par ska vara med och representera
klubben. Raluca fixar
d)Rabatt. Rabatterad pris för förarna vid 2 kurser. Gäller både Bugg och West Coast. Raluca
lägger upp en påminnelse om detta på hemsidan.
e) Prova på dag. Annons ska läggas på både hemsidan och i tidningen. Raluca tar hand om
detta.

f) Valberedare. Pia tar på sig ansvaret för att hitta valberedare.
g) Styrelse beslutar om att satsa på mentorskap för nya tränare. Under tränarens första
termin ska denne ha en mentor. Denna mentor får betalt som en vanlig tränare.

§4 Kurser och events
a) En extra tränare för tävlingsgruppen. Klubben betalar 300 kr extra för varje tillfälle han är
med som tränare.
b) West coast swing steg 4 ställs in denna termin, pga. för få kursdeltagare.
is. c) Medlemsfest. Lokal och band behöver kollas inför medlemsfesten som kommer att
hållas i höst. Janne kolla om vi kan hyra någon lokal.

§S Beslut
a)En tränar/närverksträff ska anornas på Rockrullarna för WCS för tränare från Köping,
Örebro och Motala. Kvällen ska avslutas med en middag som kommer att finansieras med
pengar som har samlats in under socialkvällar

§6 Mötet avslutas!

Raluca Arsene, sekreterare

