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Protokoll
Styrelsemöte Dansklubben Rockrullarna

2018.05.02

Närvarande: Petra Johansson, Jan-Åke Svensson, Raluca Arsene, Valentin Karl Petruc, Ulrika
Larsson, Linn Holmström, Åsa Nilsson, Tove Sahrblom
Frånvarande: Pia Westlund
§1 Mötets öppnande
a) Ordförande hälsar alla välkomna och öppna mötet!
b)Val av sekreterare för mötet - Raluca Arsene
c)Val av justerare för mötet - Ulrika Larsson
d)Dag för justering - nästa styrelsemöte
e}Styrelsen godkände dagordningen
§2 Föregående protokoll - det föregående protokoll är godkänt

§3 Föreningens ekonomi

a) Ekonomi - Första steget är att Åsa ska få tillgång till klubbens konto
b) Hur går vi vidare? - ett protoko ll ska skrivas där det ska specificeras vem som kommer
vara firmatecknare
c)

Firmatecknare - Föreningen Dansklubben Rockrullarna kommer att tecknas av
ordförande Petra Johansson och av ekonomiansvarige Åsa Nilsson var för sig

§4 Gemensamma föreningsfrågor
a) Kalendariet
b) Data, IT och hemsida - Valentin och Tove - GDPR möte den 13 maj kl 16
c) Ansvariga - Vilka funktioner behöver vi ha? - Styrelsen har kommit fram till att klubben
behöver utse olika ansvarige för poster som föreningen behöver för att den ska fungera
väl.
d) Föreningsberättelse - En sådan har börjat skrivas
e) Verksamhetsplan 2018
f)
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g) Kursstart i höst 2/9 - Annonsering i Örebroar'n, event- och marknadsföringsgruppen tar
hand om detta. Styrelsen behöver även kolla hur kursstarten kan annonseras på dans.se
h) Likabehandling och jämställdhet - styrelsen har beslutat om att utdrag ur
belastningsregistret behöver beställas i alla tränarnas namn från och med årsskiftet
i)

Shop - Janne och Valentin kollar hur mycket det kostar att hålla igång det

§5 Kurser, event och tränarfrågor
a) Tränardag
b) Föreningarnas dag 7 juni - Klubben är anmäld och svar kommer den 29e maj, Ulrika går
på mötet på Föreningarnas Hus
c)

Hagadagen 25 maj - eftersom det är under för- och eftermiddag så kommer klubben inte
kunna delta

d) Idrottens dag 4 oktober samt Örebro City sportfestival 17-18 augusti - vi undersöker
möjligheten om att vara med på båda
§6 Rapporter
a) Rapport från Förbundsmötet
b) Rapport från datadag
c)

Rapport från Bergslagens Danssportförbunds årsmöte

d) Rapport från träff med SISU
§7 Övriga frågor

a) SISU
b) Dansledarutbi ldning
c)

Hästfest lokal

d) Bokningssystem - Valentin har tagit fram 2 exempel på sidor där bokning för den lilla
salen kan ske.
e) Nästa möte 1 juni 2018 kl 18
§8 Mötet avslutas

~
Petra Jotiansson

Raluca Arsene

Ulrika Larsson
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