Beslutsprotokoll

Datum

2017-03-15

Plats

Bergsåkers folketshus

Närvarande

Lennart Bergström
Lotta Burefjord
Roger Englund
Linnéa Eriksson
Roger Hallin
Angelica Jyttner
Kerstin Larsson
Raymond Lövgren
Elenour Parment
Annki Rosth

Inte närvarande

Annette Blomquist
Lars Näslund
Alf Fornell

11 (3)
(3)

Styrelsemöte
§ 146 Mötet öppnas
Lennart Bergström förklarade mötet öppnat.
§ 147 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 148 Val av justeringsperson
Till justeringsperson för mötet valdes Angelica Jyttner.

•

§ 149 Information från sekreteraren
Rapport:
- Önskemål om en följare/förare som hjälpdansare: Styrelsen beslutar att fylla upp
med hjälpdansare så långt det är möjligt.
- Önskemål om Cinderella kryssning: Styrelsen anser att det är ett utmärkt förslag
men någon måste vara arrangör. Styrelsen marknadsför gärna aktiviteten men
någon annan medlem måste vara arrangör.
- Önskemål om att inte köra hela låtarna på Trollsöndag: Raymond förmedlar till
instruktörerna.
- Förslag om tema till vårfesten. Tyvärr så sattes temat redan vid förra
styrelsemötet. Se föregående beslutsprotokoll.

-

•

•

•

•

- Förslag: Önskemål från Yvonne och Roger, våra West Caost Swing-ledare om
att anordna en WCS-lördag (typ Trollsöndag), öppet för alla, för att locka
intresserade. Styrelsen beslutar att bevilja förslaget.

§ 150 Information från kassör
Beslutsfrågor: Styrelsen beslutar att lämna förslag till medlemsavgift att de kvarstår lika
som 2016. Medlemsavgiften antas av årsmötet.
§ 151 Information från Marknad
Beslutsfrågor: Inga.
§ 152 Information från Teknik
Beslutsfrågor: De instruktörer som har eller behöver köpa ut fjärrkontroller lämnar kvitto
till kassör och får ersättning. Styrelsen beslutar att bifalla.
.
§ 153 Information från Kurs vuxen
Beslutsfrågor:
- Process Utbildningsdomänen,: Styrelsen beslutar att processkartan ska revideras med
tidsaxel inför nästa kursbeställning, vt 2018. Styrelsen beslutar att den i övrigt kan godtas.
- Beställning av kursutbud Ht 2017: Ett tillägg behövs för nya utlärning av nya
grundsteget.
- Riktlinjer för utbildningsdomänen Ht 2017:
Att i samverkan med utbildningsdomänen ta fram ytterligare en nivå 4, med tid varannan
söndag, där uttagning sker via audition med extern instruktör.
Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna riktlinjer.
.
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§ 154 Information från Fastighet
Beslutsfrågor: Inga.
§ 155 Information från Utbildning
Rapport: Enkätsvar från anmälda intressenter för instruktörsutbildning.
Se dropbox/Arbetsmaterial/Enkätsvar KLK1 April 2017: Vilka ska vi skicka på KLK1
kurs?: 7 st sökande var av en lämnade återbud. En enkät har skickats ut till alla
intresserade som alla uppfyllde våra kriterier. Styrelsen beslutar att samtliga 6 får åka.
Styrelsen betalar kurs, bil ersättning 9 kr/mil, samt 500 kr/natt.
Attesterar fakturan gör ordförande.
Förslag: Inget
Beslutsfrågor: 7 st har ansökt om att få gå KLK 1 i april 2017. Där efter har en lämnat
återbud. Styrelsen beslutar att Eva-Lena Axelsson ,Lotta Burefjord, Angelica Jyttner, Stefan
Nilsson, Elenour Parment och Camilla Stenmark får åka. Föreningen betalar kurs, bil
ersättning 9 kr/mil, samt 500 kr/natt.
Attesterar fakturan gör ordförande.
§ 156 Information från Trivsel
Beslutsfrågor: Inga..
§ 157 Information från Barn och ungdom
Beslutsfrågor: Dörrarna på incheckningsskåpet är farliga. Kan de åtgärdas så att de viks
upp helt? Styrelsen beslutar att det ska åtgärdas och ger uppdraget till Fastighetsdomänen.
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Beslutsfrågor: - Vårfesten; Kan de barn som är intresserade få visa upp sig på festen?
Styrelsen beslutar att barnen gärna ska få uppträda men inte på Vårfesten där alkohol
förekommer.
- Barn och Ungdom föreslår en aktivitet, en barn- och ungdomskväll med levande
musik. Styrelsen beslutar att vända sig till hela MittNorrland och göra ett större event.
§ 158 Information från Tävling
Beslutsfrågor: Styrelsen beslutar en revidering av regler angående
anmälningsavgift/startavgift i slutet av dokumentet ”Tävling för Trolldansarna Ver 201703-06. I stället för att de tävlande själva anmäler sig anmäls alla på en gång av
föreningen. Ett önskemål som kommer från tävlingsarrangörer.
§ 159 Övriga frågor
Rapport: Inga.
§ 160 Nästa möte
2017-03-26, direkt efter årsmötet som börjar kl. 19.15 på Bergsåkers folketshus

Vid protokollet

Lotta Burefjord

Justeras

Lennart Bergström
Justeras

Angelica Jyttner

