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Datum

150209

Plats

Bergsåker

Närvarande

Jonny Norén, Anette Blomqvist, Lennart Bergström, Inga Öström,
Raymond Lövgren, Annki Rosth, Lars Gustafsson, Lotta Burefjord
Inbjuden: Jörgen Eriksson

Inte närvarande

Annette Andersson, Roger Englund, Fredrik Jonsson, Kent Sundberg

§ 144 Mötets öppnande
Jonny förklarade mötet öppnat.
§ 145 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 146 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
§ 147 Val av justeringsperson
Till justeringsperson för mötet valdes Lars Gustafsson.
§ 148 Information från sekreteraren
Årsmöte 150329 kl. 19.15
Kallelse i lokalen och på hemsidan. Där läggs också årsmöteshandlingar.
Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
Från Förslagslådan
• Vi uppmanar på förslagslådan om att lämna namn och kontaktuppgifter så att
vi kan återkoppla inkomna förslag.
§ 149 Info från kassör
•

Anmälningssystemet Swingweb kommer att användas som nytt
redovisningssystem. Systemet ger bra kontroll över anmälda och betalande.

§ 150 Info från marknad
• Styrelsen beslutar att inte ha familjemedlemsskap som medlemsform.
Familjemedlemskap blir som ett medlemsskap. I stället ska styrelsen titta på
möjliga rabattformer för familjer.
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Styrelsen beslutar att pröva att ha e-mailadress som tvingande i anmälningar via
swingweb. Systemet automatkopplar och administrerar anmälning, antagande och
betalning mot e-postadressen.

§ 151 Info från Teknik
• Ingen ny information.
§ 152 Kurs vuxen
•
•

Instruktörerna kan nu se sina kurser i swingweb och skriva ut deltagarlistor.
Foxkurser är efterfrågad. Kursen blir i två steg och till en kostnad av 50 kr per
timme. Mer info kommer.

§ 153 Info från Fastigheter
• Styrelsen beslutar att ge i uppdrag åt fastighetsdomänen att göra en
handlingsplan med budget för rotundan så att det kommer att kunna drivas
verksamhet i den så stor del av året som möjligt.
• Fastighetsdomänen lämnade en offert med önskemål.
Lennart Bergström ska skicka ut en förfrågan till medlemmar om det finns de
som kan lämna bidrag.
Styrelsen beslutar att köpa de som inte erhållits från medlemmar men inköpen
ska hålla sig inom den från dem föreslagna budgeten för respektive behov samt
redovisas med fakturor alt kvitton.
§ 154 Info från Utbildning
• Styrelsen är positiv till att arrangera kursledarkurser för nivå 1 och 2 om kurserna
har kostnadstäckning.
§ 155 Info från Trivsel
•

Roligt med nya funktionärer i caféet!

§ 156 Info från Ungdom
• Möte den 10 februari bl.a. för att diskutera om Ung Företagsamhets
marknadsundersökning.
§ 157 Info från Tävling
En R-tävling i Trolldansarnas regi föreslås i september eller maj och en Jack &
Jill-tävling för medlemmar föreslås under våren.
• Mic-Team - Styrelsen beslutar att instruktörerna tillsammans med ordförande tar
fram ett förslag om användandet av överskottspengar från MicTeam-kursen.
Styrelsens beslutar att ge Viktoria fortsatt ansvar att arrangera R-tävling.
§ 158 Övriga frågor
• Representant vid MNDSF årsmöte 150221, Raymond Lövgren.
• Representant på Ung Företagsamhets-middag, Jonny Norén.
.
§ 143 Nästa möte
11 mars kl 18.30
Vid protokollet Lotta Burefjord

