Protokoll
Styrelsemöte Dansklubben Rockrullarna
2017.10.26

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

§1 Mötets öppnande
a)Ordförande hälsar alla välkomna och öppna mötet!
b)Val av justerare för mötet - Janne fick på sig ansvaret
c)Dag för justering - nästa styrelsemöte
d)Godkännande av dagordning

§2 Föregående protokoll - den föregående protokollen är godkänt

§3 Föreningens ekonomi
a) Enligt datastatistiken så ser det ut som att det har varit dålig närvaro av deltagare
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på tävligsträningen. Petra påminner gruppen om att de behöver checka in när de
kommer till träningen. Det är en dyr post och det är viktigt att de blippar in.
b) Ekonomin fortsatt god med bra reserver på banken.

§4 Gemensamma föreningsfrågor
a) Årskalendarium, datum för när ex bidrag ska sökas - Styrelsen beslutar om att inte ansöka
till ldrottslyftet år 2017 då vi har för få barn.
b) Dm i Västerås 9 dec - Vi undersöker om det är några som skulle kunna tänka sig åka och
tävla eller vara med och supporta från Rockrullarna
c) Webbshop - Ulrika får uppdraget att beställa hem en mössa med Rockrullarnas tryck. Vi
kommer sedan att bestämma om vi ska beställa hem fler eller inte.

§5 Kurser, events och tränarfrågor
a) Barn och ungdomskonferens - Det finns 2 stycken som är intresserade att åka
b) Förslag från medlemsmötet
- Vi har gått igenom och diskuterat förslagen som vi fick in från våra medlemmar. Bland
annat har vi kommit fram till att vi behöver ta fram en uppvisningsteam som kan
representera klubben.
- Det låter även intressat att marknadsföra våra trivselkvällar mot andra föreningar i
området. Vi kommer att ta upp det på årsmötet för att kolla vad våra medlemmar tycker
och tror.
c) Föreningskonferensen - Ulrika, Petra och Valentin kommer att anmäla sig
d) Vårens kurser, startdatum och annons - styrelsen besiutar om att det kommer fortsättas
med "Prova-på-dag". Startdag för kurserna kommer det vara 2018 januari 28. Då kommer
Prova-på-dage vara den 21 januari 2018. Kvällen (den 21) kommer fortsätta med en trivsel.

§6 Mötet avslutas
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