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Protokoll
Styrelsemöte Dansklubben Rockrullarna

2018.03.13

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

§1 Mötets öppnande
a)Ordförande hälsar alla välkomna och öppna mötet!
b)Val av juste rare 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
- Styrelsen har gått igenom klubbens balansrapport och vi godtar handlingen

§3 Gemensamma föreningsfrågor
a) Årsmötet - möteshandlingar, årsberättelse, dagordning, årsredovisning, verksamhetsplan handlingarna ska vara iordninggjorda en vecka innan årsmötet. Styrelsen jobbar på med att få
dessa klara omgående.
b) Kalendariet - kurserna för HT 2018 kommer att släppas den 1 maj 2018
c) Påskmarknad - Styrelsen bestämmer att vi inte kommer medverka på påskmarnaden pga brist
på tid
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d) Tränar/assistentutbildning - Petra och Lisa tittar på matrial för att lägga ihop en träningsdag
för tränare och assistenter.
e) Datadag för styrelsen - den 15 april kommer styrelsen vara på Rockrullarna för att gå igenom
tekniska frågor

f) Styrelseutbildning- sisu - Petra kommer kontakta SISU för att ha ett möte för
styrelseutbildning
g) Taggarna - mjukvaran har uppdaterats

§4 Kurser, events och tränarfrågor
a) Återbetalning av kursavgift - återbetalning av kursavgift gjörs enbart vid uppvissning av
läkarintyg.
b) Kurs i gammeldans - vi ska undersöka om vi ska ha en dagskurs eller en helgkurs . Denna kurs
kommer i så fall hållas under hösten
c) I höst kommer även en till kurs i fax med Odd planeras

§5 Övriga frågor
a) Medlemsrabatt Eartech - Pia tar på sig att kolla om vi är intresserade att sammarbeta med
dessa
b) Ny dator i kassan -Valentin och Janne tar på sig att kolla efter en ny bra dator
c) Styrelsen diskuterar om att göra nya flyers och visitkort. Vi avvaktar med dessa tills efter
årsmötet.

§6 Mötet avslutas
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Ordförande

Justerare

Sekreterare

Petra Johansson

Jan-Åke Svensson

Raluca Arsene
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