Beslutsprotokoll

Datum

150409

Plats

Bergsåkers folketshus

Närvarande

Lennart Bergström
Lotta Burefjord
Roger Englund
Linnéa Eriksson
Roger Hallin
Lars Jonsson
Kerstin Larsson
Raymond Lövgren
Jonny Norén
Lars Näslund
Annki Rosth
Inga Öström

11 (3)
(3)

Inte närvarande

Annette Blomqvist
Första rubrik här
§ 11
Mötets öppnande
Jonny Norén förklarade mötet öppnat.
§ 12

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 13

Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§ 14

Val av justeringsperson
Till justeringsperson för mötet valdes Inga Öström.

§ 15

Information från sekreteraren
 Aktivitetsplan – Förslag om att lägga upp en aktivitetsplan för att
kunna följa upp planerade aktiviteter bättre. Styrelsen beslutar att
använda aktivitetsplanen.
 Förslagslådan – Prova-på-kvällar på andra orter än Bergsåker.
Sådana aktiviteter bör planeras med istruktörer och annonseras.
Kostnaden är 50 kr/person och de som efterfrågat aktiviteten ska hålla
med lokal.
 Är man som förälder ombud för barn som är medlemmar på årsmöte?
Nej barn under 16 har ej rösträtt enligt stadgarna.

§ 16

Information från kassör
• Bokföringen sker nu i Dans.se
• Genomgång av obetalda kursavgifter. Jonny och Linnéa går igenom de
som kvarstår och följer upp. Linnea föreslog att kursavgiften och
medlemsavgiften ska separeras så att de betalas med var sitt OCRnummer. Styrelsen beslutar att i fortsättningen göra så.
Styrelsen beslutar att presentkort bör gälla ett år.
• Kontanthantering – Styrelsen beslutar att byta från Handelsbanken till
Swedbank för att kunna hantera bokföring och kontanthantering
omgående.

§ 17

Information från marknad
• Medlemsdag – Visning för försäljning av kläder och ev skor. Styrelsen
beslutar att Anki och Lennart får i uppdrag att ta fram och bestämma
kollektion samt dag för visning.
• Extra årsmöte den 19 april.

§ 18

Information från teknik
Ingen information har inkommit.

§ 19

Information från kurs vuxen
• Kursupplägg för hösten är planerade. Vilken instruktör som tar vilken
kurs återstår där efter läggs de ut för anmälan.
• Kursutvärdering – Styrelsen beslutar att använda Googleverktyget som
utvärderingsverktyg för denna termin.

§ 20

Information från fastigheter
• Genomgång av mötet med Selånger.
• Mattor, lås och bänkar till Rotundan – Mattor och bänkar ska sättas
upp innan vårfesten.
• Rotundans fasad behöver oljas i underkant – en arbetsdag behöver
planeras in.

§ 21

Information från utbildning
Ansvarig utbildningsdomän – Kerstin Larsson tar rollen som ansvarig.
Behov av Kursledarkurs (KLK), nivåer och vilka har önskemål om att gå
KLK.
Att gå KLK innebär att man förbinder sig att leda kurser. Hur många kurser
bör fastställas.

§ 22

Information från trivsel
Vårfesten. Det behövs medlemmar som ställer upp och plockar ihop bord
och stolar efter middagen. En förfrågan skickas ut.

§ 23

Information från Magic (ungdom)
Roger Hallin påbörjar sitt uppdrag i Magic-domänen.

§ 24

Information från tävling
Håkan och Rebecka samt Caroline och Kristoffer tävlar i Stockholm.

§ 25

Övriga frågor

•
•

§ 26

En fond för frivilliga bidrag som kan kopplas till swingweb föreslår
Lennart. Styrelsen beslutar att upprätta ett sådant.
Önskemål om Swish-konto. Styrelsen beslutar att vi kopplar ett konto
till swish för betalning för de som så önskar (ej kurs- och
medlemsbetalningar)

Nästa möte
150504, kl. 18.30 på Bergsåkers folketshus

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Lotta Burefjord

Jonny Norén

Inga Öström

