Protokoll Styrelsemöte

2020-11-04

Närvaro
Petra Johansson, Jonas Arvidson, Pierre Hagström, Pernilla Söderqvist, Tove Sahrblom
(Mötet genomfördes som videosamtal)
Frånvaro
Mathias Grundblad, Ulrika Larsson, Åsa Nilsson, Andreas Milton

1. Mötets öppnande
a) Val av sekreterare för mötet
Jonas Arvidson
b) Val av justerare
Pierre Hagström
c) Övriga frågor
Valberedningen behöver få information inför årsmötet 2021.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

3. Föreningens ekonomi
Åsa närvarade inte vid mötet, men föreningens ekonomi är god, trots att vi fått pausa
kurserna nu under ytterligare 3 veckor.

4. Gemensamma föreningsfrågor
a) Covid-19 paus av kursverksamheten i 3 veckor
Vi fick nya besked ifrån Folkhälsomyndigheten att stänga träningsverksamheten i
Örebro län igår den 3/11. Därav fick vi hastigt stänga vår kursverksamhet för att
minska smittspridningen. Tränarna för de olika kurserna får därefter komma med
olika alternativ för hur vi ska genomföra de sista kurstillfällena för denna termin på
något bra sätt.
Antingen försöka köra vidare 3 veckor till mot julen/vidare i januari innan kursstart i
februari, alternativt försöka köra olika intensiva evenemang i januari för att våra
deltagare ska få ta del av kurserna de har tillgång till.
Varje kursteam behöver här spåna på olika egna lösningar på problemet.
b) Vårterminen 2021, kurserna släpps, startdatum
Vi är lite osäkra just nu om när vi ska släppa kurserna för vårterminen, men däremot
så siktar vi på att ha startdatum satt till 7/2 för vårterminen 2021. Vi siktar på 13
gånger med uppehåll annandagpåsk (4/4), så blir det slutdatum 9/5.
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c) ”Dans för Hälsa” mejl till Styrelsen (15/10)
Lokalen får hyras för ordinarie lokalhyra, alternativt behöver kursen genomföras i
Rockrullarnas regi och då endast med ordinarie tränararvode.
Någon 50/50 delning på inkomsterna är inget vi genomför för denna typ av kurser.
d) Musik till danskurserna
Som läget ser ut just nu, så har vi inget bra alternativ i den frågan för ny kursmusik.
Danssportförbundet fortsätter att kolla på alternativ.

5. Tävlingsfrågor
a) Får man tävlingsträna under Covid-19 nedstängningen?
Det är helt okej att man tränar under eget ansvar. Men då bokar man Lilla salen för
att blockera en tid i lokalen, fast det blir hela lokalen som bokas av ett par åt gången.
b) Fråga från tränarmötet, att vi skulle ta in tränare på tävlingsträningen
Styrelsen anser dock är tävlingsträningen till för just tävlande par och inte för
tränarnas kompetensutveckling.
Däremot skulle vi behöva ha tränarträning för våra tränare, där vi kan hjälpa varandra
att kompetensutveckla hela tränargruppen med interna tränare samt ibland även
externa tränare. Tove tar och spånar för detta och tar med sig Mathias i frågan.

6. Kurser, event och tränarfrågor
a) Kompendiegenomgångar tränare emellan
Vi fick en fråga under tränarmötet, att vi bör ha en intern genomgång av de
kompendier som finns. Dock ser vi just nu att vi behöver spara detta möte till
januari/februari pga. att de nya rådande omständigheterna. Vi vill gärna att Mathias
och Tove håller i Bugg steg 1 och 2, samt WCS steg 1–3 får gärna Helena hjälpa oss
hitta en lämplig tränare som kan hålla i den genomgången, samt Fox får gärna ett
par ifrån Fox-teamet hålla i genomgången (exempelvis Camilla W, Milla eller Jonas.
Vi ska försöka köra dessa till våren och då också försöka spåna fram grunder även
för ett Bugg steg 3–4 kompendium.
b) Tävlingsträning WCS
Ibi kan torsdagar mellan 18–20. Dock rätt hög kostnad per tillfälle.
Vi i styrelsen ger ett Ja till att vi kör med Ibi som tävlingstränare WCS, men Pirre tar
på sig att kolla prisbild med Mathias och Åsa. Alternativ skulle vara varje eller
varannan vecka, men det beror lite på kurspriset och antalet deltagare på kurserna.

7. Nästa möte
Nästa styrelsemöte bokas till torsdagen den; 2020-11-19, kl. 20:00

8. Övriga frågor
a) Vi har tagit fram vad som behöver väljas om, till valberedningen.
Jonas tar på sig att skicka listan till valberedningen.

9. Mötet avslutas
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Beslut och aktivitetslista
Lista med beslut och aktiviteter från mötet:
Område
Paus av kursverksamheten HT2020

Kursverksamheten vårterminen 2021
”Dans för hälsa”
Tävlingsträning i lokalen

Tränare på tävlingsträningen

Kompendiegenomgångar
Tävlingsträning WCS

Beslut / Aktivitet
Beslut 3/11 att på Folkhälsomyndighetens uppmaning,
pausa all kursverksamhet under 3 veckor till en början.
Därefter tas nytt beslut.
Just nu osäkert kring kurssläpp för VT2021, men vi
siktar på att starta kurserna 7/2.
Ska detta genomföras så blir det med ordinarie
lokalhyra och egen regi för det externa bolaget.
Träning sker under eget ansvar för de som har tillgång
till lokalen via dörrtagg. Däremot måste lokalen bokas
via hemsidan (Lilla salen) innan nyttjande sker.
Beslutet blev att endast tävlande för klubben får dansa
med på tävlingsträningen. Däremot bör vi kolla på
möjligheter för en tränarträning istället.
Denna aktivitet tycket vi i Styrelsen var riktigt bra.
Det ser vi till att göra verklighet av under VT2021.
Vi i Styrelsen ser att ha Ibi som tränare för klubbens
tävlande i WCS vore ett bra alternativ. Däremot
behöver vi räkna på hur det bäst kan genomföras.

Aktivitetslista från föregående möte
Lista med aktiviteter från föregående mötet:
Område
Lista med tävlingskostnader

Aktivitet
Tävlingsansvarig Bugg kollar upp med berörda
personer om de vet att det missats någon inbetalning.

Blankett för ansökan om evenemang
Medlemsmöte
Inköp av väska (för
tävlingsverksamhet)

__________________
Ordförande
Petra Johansson
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Styrelsen har konstaterat att tävlingskostnader i
dans.se och intern bokföring inte stämmer överens. I
dagsläget har ingen lösning på detta kunnat
identifierats. Styrelsen fortsätter att utreda denna
fråga.
Blankett DKRR-002 är nu skapad och finns snart
också på hemsidan.
Medlemsmöte ställs in.
Medlemsinformation skickas istället ut via mejl.
Tävlingsansvarig Bugg undersöker utbudet hos TS
reklam och återkommer med förslag.

__________________
Sekreterare
Jonas Arvidson

__________________
Justerare
Pierre Hagström
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