Styrelseprotokoll

Datum

150810

Plats

Vängåvans bok & papper

Närvarande

Lennart Bergström
Annette Blomqvist
Lotta Burefjord
Roger Englund
Linnéa Eriksson
Roger Hallin
Lars Jonsson
Kerstin Larsson
Raymond Lövgren
Lars Näslund (deltog halva mötet)
Inga Öström

Inte
närvarande

Annki Rosth

11 (3)
(3)

Första rubrik här
§ 65
Mötets öppnande
Lennart
§ 66

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 67

Godkännande av föregående protokoll.
Protokollet från förra mötet 150614 godkändes

§ 68

Val av justeringsperson
Till justeringsperson för mötet valdes Lars Näslund.

§ 69
•
•
•

Information från sekreteraren
Rapport: Förslagslådan på klubben är inte kollad i sommar.
Förslag: Inget
Aktivitetslista: E-postadressen till Magic är ändrad och de har nu egen flik
på hemsidan sedan 150613.

•

Information från kassör
Aktivitetslista: Kursavgifter från våren finns några få som inte har betalat.
Styrelsen beslutar att efterskänka dessa men att vi from höstterminen

§ 70

•

§ 71
•
•
•
•
•
•
§ 72
•
•
•
•
•

§ 73
•

använder det inbyggda påminnelsesystemet. Denna information kommer
att gå ut i nästa nyhetsbrev.
Med anledning av att det kommit till styrelsens kännedom att Jonny
Norén överskridit sina befogenheter som förtroendevald i föreningen
beslöt styrelsen vid styrelsemötet den 10 aug att med omedelbar verkan
befria Jonny Norén från uppdraget som ordförande för och ledamot av
styrelsen. Han ersätts av vice ordföranden Lennart Bergström fram till
årsmötet 2016.
Information från Marknad
Rapport: Upplägg i Swingweb för frivilliga bidrag klar.
Förslag: Inga
Beslutsfrågor: Instruktörskläder
Från föregående protokoll: Inget
Aktivitetslista: Punkten skoförsäljningen hos Joydanser stryks.
Information från teknik
Rapport: Musikskåp i Rotundan samt wifi:n kopplas in i dagarna
Förslag: Inget
Beslutsfrågor: Inget
Från föregående protokoll: Inget
Aktivitetslista: Inget

Information från Kurs vuxen
Aktivitetslista:
- Foxkurserna är genomförda.
- Extern kurs i Kovland är genomförd.

§ 74

Information från fastighet
• Rapport: Låskoder utbytta.

§ 75

Information från Utbildning
• Rapport: Styrelsen beslutar att Pia Björk får gå en KLK-kurs 1. Vi skickar
gärna en person till.
• Förslag: Att marknadsföra WestCoastSwing-kurs i Östersund på vår
hemsida.

§ 76
•
•
•

Information från Trivsel
Rapport: Inget har hänt i sommar.
Från föregående protokoll: Inget.
Aktivitetslista: Byte av låskoder. Se § 74.

•

Information från Magic
Rapport: Magic behöver fler förslag på tänkbara kandidater till ledare.

§ 77

§ 78

Information från Tävling

•
§ 79

§ 78

Aktivitetslista: R-tävling (rekryteringstävling) planeras till oktober.

Övriga frågor
• Hur prickar vi av kursdeltagarna deltagande/betalning i nivåerna? Vi bör
pricka av under två veckor.
• Möjlighet till att vara utfyllnadsdansare tas upp i nyhetsbrevet och man
ringer Raymond för anmälan.
Nästa möte
9/9 kl. 18.30 Bergsåkers Folketshus.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Lotta Burefjord

Lennart Bergström

Lars Näslund

