Protokoll

Datum

150311

Plats

Bergsåker

Närvarande

Jonny Norén, Lennart Bergström, Inga Öström, Annki Rosth,
Roger Englund, Lotta Burefjord

11 (3)
(3)

Gäst: Linnea Eriksson, Ann-Kristin Eriksson, Lars-Erik Bergqvist
Inte närvarande

Annette Andersson, Anette Blomqvist, Kent Sundberg,
Lars Gustafsson, Raymond Lövgren, Fredrik Jonsson

§ 160 Mötets öppnande
Jonny förklarade mötet öppnat.
§ 161 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 162 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
§ 163 Val av justeringsperson
Till justeringsperson för mötet valdes Roger Englund.
§ 164 Information från sekreteraren
Dagordning samt förslag på styrelse ligger på hemsidan och sitter på den fysiska
anslagstavlan.
Från Förslagslådan/mejlen
• Önskemål om privatlektioner. De 50 kr i timmen. Kontaktuppgifter finns på
hemsidan under förening.
• Förslag i förslagslådan:
Önskemål om skötbord på handikapptoaletten.
Jonny tar frågan till Selånger efter som det tillhör fastigheten.
• Beslutsprotokoll kommer att publiceras på hemsidan from februaris möte
2015.
§ 165 Info från kassör
• En diff på - 30.000 kr saknas på antalet anmälda kursdeltagare och de som inte
har betalt eller påbörjat.
§ 166 Info från marknad
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Profilkläder – Profilkläder tillhör marknad för så väl medlemmar som instruktörer.
Marknad kommer att plocka ut en kollektion som man får välja från.
Mycket material i trycksaker för Magic är framtaget.
En prova-på-kväll för nybörjare ungdom och vuxna är planerade till 16 april och
Magic 28 mars.

§ 167 Info från Teknik
Ingen information har kommit.
§ 168 Kurs vuxen
•
•

Extra gång Micteam? Styrelsen beslutar om ett tillfälle Micteam-kurs som är öppen
för alla för att locka medlemmar. Kursavgift kan förekomma..
För stängda kurser ska möjlighet finnas att anmäla sig för reservplats via mejlen
till ordförande.

§ 169 Info från Fastigheter
• Styrelsen tillstyrker inköp av mattorna enligt domän fastighets inlämnade offert.
Övrigt material avvaktar vi med.
• Förfrågan om uthyrning till företag och försäljning i Rotundan. Omfattningen är
ca 10 ggr och en förväntan intäkt på 100.000 kr. Styrelsen bifaller en testomgång
och vi sedan utvärderar där efter om golvet tar skada eller om vi kan hyra ut
ytterligare gånger.
§ 170 Info från Utbildning
• Kristoffer har gått funktionärsutbildning som är tillstyrkt av Lars Gustafsson och
Jonny Norén.
§ 171 Info från Trivsel
•

Vårfest 2 maj med Rockabilly-tema.

§ 172 Info från Ungdom - Magic
• Frågor har kommit om in från Magic angående styrmedel och förväntningar.
Ordförande tar en muntlig dragning om vad som förväntas från domänen.
§ 173 Info från Tävling
• Johanna, Rebecca och Håkan vill tävla i dubbelbugg. Inför det vill de få hjälp på
en timme från Micteam. Jonny tar kontakt med Micteam för lösning.
§ 174 Övriga frågor
• Uppdatering av verksamhetsplaner i vår organisationsplan. Styrelsen ger
domänerna ett uppdrag att skriva handlingsplaner till respektive domän.
• Valberedningen – Återkoppling från medlemmar. Medlemmarna är allmänt
positiva till föreningen. Där emot har man önskemål om:
- Socialdanskurs/öppet hus med instruktör.
- Bättre framförhållning på beslut: Presentera förslag på ett möte och ta beslut
på nästa. Idag tas många beslut på samma möte som de presenteras.
- Domänkontakt bör finnas i styrelsen.
- Öppenhet/offentlighet. Önskemål om offentliga protokoll.
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Regler och riktlinjer (föreningshandboken) och värdegrunden bör ligga
offentligt. Det bör innehålla antagningsförfarande till kurser, instruktörers
utrustning, hjälpdansare/utfyllnadsdansare, diverse förmåner som ev fika etc.
Föreningens image:
En målbild (vision) om var föreningen vill befinna sig om 5-10 år.
En strategi för hur man ska nå dit med en värdegrund för hur man ska nå dit.
Varje domän skriver handlingsplan som styrs av värdegrunden.
Handlingsplanen blir underlag för budget.
Hemsidan är bra men ibland lite långsamt uppdaterad.
Facebook – Vem står för inlägget, styrelsen, marknad, privat? Viktigt att
förtydliga. Inga personliga åsikter ska läggas ut.
Styrelsen och funktionärer är föreningens varumärke. Vi behöver alltså tänka
på att uppföra oss i alla sammanhang, även utanför klubblokalen.
Önskemål om att paranmälan ändras till jämna par i kurserna.

.
§ 175 Nästa möte
29 mars ca kl 19.45 efter årsmötet.

Vid protokollet

Justeras

Lotta Burefjord

Roger Englund

Jonny Norén

