Protokoll 2018-02-15 - Google Docs

2018-06-01

Protokoll
Styrelsemöte Dansklubben Rockrullarna

2018.02.15

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

§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) Årsredovisning inför årsmötet - Brittmarie har påbörjat satta ihop klubbens
årsredovisning. Denna kommer vara klar till årsmötet
b) Budget tränargrupper/event - tränargruppen vill ha en gemensam aktivitet för att få
en bättre sammanhållning. Styrelsen beslutar att de kommer med ett förslag så får
styrelsen i sin tur ta ställning till det.

https://docs.google.com/document/d/13Pl5DVtbtoQxDTUrlrqGrcb4GohrCie_dKYu6pxl96Y/edit

1/2

2018-06-01

Protokoll 2018-02-15 - Google Docs

§4 Gemensamma föreningsfrågor
a) Kalendariet
b) Inför årsmötet, årsberättelse - en årsberättelse behöver skrivas, Petra tar på sig att göra klart
årets.
c) Frukostmöte, påskmarknad - ÖBO har frukostmöte med samtliga som har sina verksamheter i
Haga Centrum datum 27 /2, Raluca går.

§5 Kurser, events och tränarfrågor
a) Barntränarutbildning - klubben kommer inte skicka någon på denna pilitutbildning. Istället
frågar vi Micki Moilanen om han kan hålla en utbildning utifrån det kompendiet vi använder av
oss idag.
b) Tävlingstränare 2017 - fakturan är tillrättad och betald
c) Fördelning tränare och assistenter på kurserna - på samtliga kurser steg 1 till steg 4 i Bugg och
WCS finns det en huvudtränare och resterande medhjälpare är assistenter. När det kommer till
parträningar (som Par E, Par M) så finns det 2 tränare och resterande medhjälpare är assistenter.
d) Smooth fax - vi avvaktar med att besluta om vi ska delta på den ledarutbildningen
e) Hyra lokalen, förfrågan - Styrelsen har kommit fram till att det kommer att debiteras följande
summor vid uthyrning av lokalen:
1 timme= 600 kr
4 timmar= 2 000 kr

1 dag = 3 000 kr
2 dagar = 6 000 kr
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Sekreterare
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Jan-Åke Svensson
Justerare
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