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Protokoll
Styrelsemöte Dansklubben Rockrullarna

2018-03-27

Närvarande: Petra Johansson, Jan-Åke Svensson, Raluca Arsene, Valentin Karl Petruc, Pia
Westlund, Ulrika Larsson, Linn Holmström, Åsa Nilsson, Tove Sahrblom

§1 Mötets öppnande
a)Ordförande hälsar alla välkomna och öppnade mötet!
b)Val av sekreterare för mötet - Pia Westlund
c)Val av justerare för mötet - Ulrika Larsson
d)Dag för justering - nästa styrelsemöte
e)Styrelsen godkände dagordningen

§2 Konstituering av styrelsen
a)Val av vice ordförande Valentin Petruc
b)Val av kassör Åsa Nilsson
c) Val av sekreterare Pia Westlund (vid frånvaro hjälps styrelsen åt)
d) Val av medlemsansvarig (lägga upp kurser, anta deltagare vid kurs) Jan Åke Svensson

§3 Föreningens protokoll- den föregående protokollen är godkänt och lagt till
handlngarna

§4 Föreningens ekonomi
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a)Ekonomi, genomgång av revisorernas punkte r från årsredovisningen, hänskjutes till nästa
möte
b)Hur går vi vidare? Åsa får ordet och rapporterar hur hon tänker om framtida rapportering till
styrelsen. Mail går direkt till Åsa.
c) Bidraget och ospecifiserad post från 2016 diskuterades.
d) Försäkring för styrelsen gällande ekonomi.

§4 Gemensamma föreningsfrågor
a)Kalendariet: 19/10 -18 Medlemsfest Shine kl 18.00 (Linn kollar upp ev Gällersta
forngård) Terminsavslutning den 13/5, Bergslagens Danssportförbund Årsmöte: 23/4 kl
18.30-21.00, Familjedag i Karlslund ev den 25 eller 26/8 em, Kursverksamhet startar 2/9 avslut
2/12, Julavslutning och KM den 9/12.

b)Utbildning/planering för styrelse-valberedning-revisor - Sisu: sätter gärna ihop en
planeringsdag, datumförslag från oss 26/4, 3/5, 17/5 kl 17-21.
c)Taggar till nya i styrelsen: Janne rapporterar att det finns till alla i styrelsen. Ta kontakt om man
önskar tagg.

§5 Kursen, event och tränarffrågor
a) Terminsavslutning: preliminärt den 13/5 kl 18-21?
b)Tränarmöte: Patrik Sjöberg har kallat till tränarmöte den 22/4, schemat sätts till nästa termin.

§6 Övriga frågor
a)Kursupplägg, kursutbud: Stefan och Camilla önskar hålla faxkurs till hösten efter par E:s tid, dvs
måndagar kl 18.00-19.10. En fråga till dem blir om de kan tänka sig 2 kortare nybörjarkursera 6
ggr/st.
b)Förbundsmöte Svenska Danssportsförbundets årsmöte: den 14-15/4 där Petra deltar och tar
ev med någon mer medlem.
c)Möte för Bergslagens Danssportförbund Årsmöte: 23/4 kl 18.30-21.00 Västerås.
d)Nästa möte 24/4 kl 18.00, 29/5 kl 18.00 Avslutning på annan plats, 22/8 kl 18.00
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§8 Mötet avslutas

Justerare
Petra Johansson

Ulrika Larsson

https://docs. goog le.com/d ocument/d/ 1VN FtgQ 7J35DgXhA8N iEu Y ddJ LXxO7v51 dW2T pMK6 m0k/ed it

Sekreterare
Pia Westlund
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