Protokoll Styrelsemöte

2021-01-14

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

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 fortsatt god.
Trots att vi har fått betala ut en hel del ifrån våra tillgodohavanden.
a) Ta fram en arbetsgrupp för bidragssökande till dansklubben
Efter diskussion så kom vi fram till att engagemanget tyvärr inte är tillräckligt stort för
detta hos våra medlemmar i dansklubben samt att vi än så länge inte har så stora
möjligheter att få bidrag på grund av vår nuvarande ekonomi.
b) Reducerad lokalhyra?
Petra kollar på möjligheterna ifall det går att få Öbo till att reducera vår lokalhyra
under denna märkliga situation vi nu befinner oss i. Det eftersom lokalhyran är vår
största utgift vi har som fasta kostnader.
c) Flertalet kvarstående tillgodohavanden
Vi behöver ta hjälp av Jonas att göra ytterligare utskick för att betala ut eller få skänkt
till klubben, det stora tillgodohavande beloppet vi har innestående.
Vi vill inte ha denna skuld hängandes över dansklubben.
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4. Gemensamma föreningsfrågor
a) Årsmötet blir digitalt
Vi har beslutat att vi kommer hålla årsmötet gällande verksamhetsåret 2020, den
28/3 kl. 15:00. Årsmötet kommer då genomföras digitalt.
Jonas och Pierre, kollar upp lämpligt forum för att genomföra årsmötet (blir
förmodligen ett möta via klubbens Microsoft Teams).
Vi uppdaterar även informationen gällande årsmötet under dess flik på hemsidan.
b) Större uppdatering av information på vår hemsida
Pierre och Jonas har suttit och gjort en större uppdatering och flyttat om mer eller
mindre all information vi har på hela hemsidan för att skapa ett tydligare flöde.
Vi har då utgått ifrån den nya verksamhetsbeskrivningen och tagit informationen ifrån
den till att visas för alla medlemmar på hemsidan.

5. Tävlingsfrågor
a) Gällande tävlingskontot
Några av de tävlande vill ha återbetalning, medan andra vill kvitto mot tidigare
skulder. Vi kollar på hur detta bäst ska genomföras.

6. Kurser, event och tränarfrågor
a) Tränarmöte 28/1
Vi bokar in ett tränarmöte till torsdagen den 28/1, där vi ska prata igenom klubbens
nuvarande situation gällande vårterminen 2021.

7. Nästa möte
Nästa styrelsemöte bokas till måndagen den; 2021-02-01, kl. 18:00

8. Övriga frågor
Pierre meddelar att vi snart sammanställt och jobbar vidare med det nya årshjulet som
vi ska publicera snart.
I övrigt har vi dock tappat lite av vår fart vi haft tidigare, det eftersom vi inte ses och
diskuterar frågorna på plats nere på klubben. Vi alla i styrelsen hoppas på att vi snart får
ses som normalt igen så att vi kan få ett större driv i klubben igen.

9. Mötet avslutas
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Beslut och aktivitetslista
Lista med beslut och aktiviteter från mötet:
Område
Arbetsgrupp gällande bidragsökning
Reducerad lokalhyra hos Öbo
Digitalt årsmöte 2021 (gällande
verksamhetsåret 2020)
Uppdatering av information på
hemsidan
Tränarmöte 25/1

Beslut / Aktivitet
Beslut tas att vi inte skapar en arbetsgrupp för detta.
Petra kollar upp hur möjligheterna ser ut för oss att
kunna få reducerad lokalhyra hos Öbo.
Beslut: vi har bokat in årsmötet till den 28/3 och det
kommer att genomföras digitalt för våra medlemmar.
Jonas och Pierre ordnar det tekniska.
Efter tidigare genomförd verksamhetsbeskrivning, så
har nu även hemsidan fått en stor uppdatering för att
efterspegla den nya verksamhetsbeskrivningen.
Vi har bokat in ett tränarmöte till den 28/1, för att prata
om vårterminens läge med våra tränare.

Aktivitetslista från föregående möte
Lista med aktiviteter från föregående mötet:
Område
Innestående tillgodohavanden
Blankett för ansökan om evenemang
Arvode HT2020 utbetalt
Inköp av väska(för tävlingsverksamhet)

__________________
Ordförande
Petra Johansson
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Aktivitet
Då detta fortfarande är ett högt belopp, så behöver vi
fortsatt se till att beta ned detta belopp.
Blankett DKRR-002 är skapad och finns
förhoppningsvis snart också på hemsidan.
Arvodet för HT2020 är nu utbetalt till våra tränare, som
var en punkt ifrån förra mötet.
Tävlingsansvarig Bugg undersöker utbudet hos TS
reklam och återkommer med förslag.

__________________
Sekreterare
Jonas Arvidson

__________________
Justerare
Pierre Hagström
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