Protokoll Styrelsemöte

2020-11-19

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

1. Mötets öppnande
a) Val av sekreterare för mötet
Jonas Arvidson
b) Val av justerare
Pierre Hagström
c) Övriga frågor

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

3. Föreningens ekonomi
Åsa, meddelar att föreningens ekonomi är god, men vi har också rätt mycket
tillgodohavanden som ligger som en väntande skuld i klubben.
a) Hur gör vi med tillgodohavandena som står innestående?
Vi anser att vi har väldigt mycket pengar som ligger som tillgodohavande i klubben,
dessa behöver vi skicka ut en fråga om till våra medlemmar, om vi antingen skulle
kunna få dem skänkta till oss alternativt att medlemmarna vill ha dessa utbetalade.
Jonas ordnar och skickar ut en fråga till de som har innestående tillgodohavanden.
b) Tränararvodes utbetalningar
Åsa vill gärna ha in vem som varit huvudtränare och assistenter på alla kurser under
höstterminen så att vi kan betala ut våra tränararvoden, då inga fler kurser nu blir av.

4. Gemensamma föreningsfrågor
a) Covid-19 , allt blir inställt minst till nyår
Vi kommer att ställa in alla kurser, och minst fram till nyår. Därefter vet vi inte hur
läget ser ut framåt. Vi planerar för en ny termin, men vi kan tyvärr inte släppa eller
starta en ny termin till våren heller som läget ser ut just nu.
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b) Publicering av kurser för vårterminen
Eftersom vi skjutit på alla kurser fram till mitten av mars, så går vi inte ut med någon
publicering alls av kurserna för vårterminen innan det nya året.
c) Förslag om att vi gärna får spela in fler filmer att lägga ut på vår Facebook
Då det var riktigt uppskattat med filmerna vi lade upp i våras om handtvättning, så
vore det toppen ifall det gick att få upp ytterligare några filmer liknande dessa.
Förslaget lades dock på is.
d) SISU kurser för att utbilda tränare
Det finns flera kurser via webben via SISU för att utbilda våra tränare, detta är något
vi också borde se till att nyttja oss av.
e) Digitalt medlemsmöte för Rockrullarna
Då vi tidigare diskuterat om att ha ett medlemsbrevs utskick via mejl, så har vi insett
att det är väldigt mycket information vi har som behöver ut till våra medlemmar innan
årsmötet.
Förslaget ifrån Petra är då istället att vi försöker tillsammans hålla ett digitalt
medlemsmöte för våra medlemmar. Detta att vi spånar på en live-sändning på
Facebook i kombination med ett Teams-möte där de medlemmar som också vill vara
med i diskussionen under sändningen också kan ansluta till.
Vi bokar in ett tillfälle som blir torsdagen den 10/12 kl. 18:00.
Information som vi behöver få ut till medlemmarna är saker som:
- Info från valberedningen (behöver finna minst en ny kassör och några nya till
styrelsen)
- Ekonomi, hur läget ser ut
- Vad vi gör just nu gällande Corona
- Gå ut med information om de poster som vi behöver folk till (vi behöver en helg/extern-kursansvarig, med mera).
- Frågor vid sidan av, dessa behöver komma via mailvägen till info-mailen eller
styrelse-mailen, alternativt via Rockrullarnas Messenger. Frågor gällande klubben,
ska inte gå direkt till enstaka personer i styrelsen, utan via våra gemensamma
kanaler.

5. Tävlingsfrågor
Inga på detta möte.

6. Kurser, event och tränarfrågor
a) Ska vi ställa in sista tillfället gällande barnkurserna?
Efter omröstning så kommer vi i styrelsen fram till att tränarna på barnkurserna är de
som får bestämma själva ifall de vill att vi fortsätter dansmixen och barn-/ungdoms
buggkursen.
b) Tankar om vårterminen, får ställa in verksamheten
Petra ska informera våra tränare om vad vi i Styrelsen har för tankar om vårterminen,
och hur vi tänker gällande kurserna där.
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7. Nästa möte
Nästa styrelsemöte bokas som ett planeringsmöte inför vårt medlemsmöte.
Planeringsmötet bokas till söndagen den 6/12 kl. 18:00.

8. Övriga frågor/punkter
Det nya årshjulet börjar bli klart för dansklubben.

9. Mötet avslutas
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Beslut och aktivitetslista
Lista med beslut och aktiviteter från dagens möte:
Område
Inställd kursverksamhet HT2020
Kursverksamheten vårterminen 2021

Innestående tillgodohavanden

Tränararvodesutbetalningar
Digitalt medlemsmöte 10/12

Genomföra sista tillfällena för barnen

Informera tränare om vårterminen

Beslut / Aktivitet
Vi har nu beslutat i styrelsen att vi kommer att ställa in
kursverksamheten helt och hållet året ut.
Just nu osäkert kring kurssläpp för VT2021, vi
misstänker att det kan bli svårt att starta en ny termin
till våren, informerar även tränare om detta.
Då vi har väldigt högt tillgodohavande i dansklubben
så skickar vi ut en fråga om våra medlemmar kan
tänkas skänka sitt tillgodobelopp till klubben,
alternativt gärna begär en utbetalning av
tillgodohavandet.
Kassören begär in uppgifter om huvudtränare och
assistent på kurserna så vi kan betala ut arvoden.
Eftersom vi har så pass mycket att informera våra
medlemmar om, så har vi kommit fram till att det vore
bättre att vi håller ett digitalt medlemsmöte via
Facebook för våra medlemmar istället för att skicka ut
ett nyhetsbrev. Detta bokas till 10/12.
Vi i styrelsen tycker det är helt OK att
barndanskurserna kör klart de sista 1 resp 2 tillfällen
som är. Däremot måste vi kolla så att våra barndanstränare är okej med detta också.
Styrelsen tar och informerar våra tränare om hur våra
tankar går runt vårterminens kurser.

Aktivitetslista från föregående möte
Lista med aktiviteter från föregående mötet:
Område
Blankett för ansökan om evenemang
Inköp av väska (för
tävlingsverksamhet)

__________________
Ordförande
Petra Johansson
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Aktivitet
Blankett DKRR-002 är nu skapad och finns snart
också på hemsidan.
Tävlingsansvarig Bugg undersöker utbudet hos TS
reklam och återkommer med förslag.

__________________
Sekreterare
Jonas Arvidson

__________________
Justerare
Pierre Hagström
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