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Höstmöte 
Tid: Lördagen den 16 oktober kl 15.00 – 17.00 
Plats: ERMI 
Närvarande: Styrelsen, dansledare, medlemmar 
 
 
 
§1  Öppnande 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§2  Val av ordförande 
Ann-Sofie J Nilsson valdes till ordförande för mötet. 
 
§3  Val av sekreterare 
Viveca Syrén valdes till sekreterare för mötet. 
 
§4  Dagordningens godkännande 
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 
§5  Justeringspersoner 
Till att justera dagens protokoll tillika rösträknare valdes Bo Jarnvall och Lennart Malm.  
 
§6  Policy för danslokalen 
Förslag på policy från styrelsen för nyttjande av danslokalen diskuterades. Bokning via 
ett bokningssystem på hemsidan kommer att finnas på hemsidan.  
Andrahandsuthyrning av lokalen kollas med kontrakt/fastighetsägarna. Styrelsen går 
vidare med att ta fram ett policybeslut för danslokalen. 
Rullstolsdansarna har erbjudits att hyra lokalen, Bengt inväntar svar. Kostnaden för 
renoveringen av lokalen uppgår hittills till 300 000.- varav 100 000.- är eget nerlagt 
arbete, vilket innebär 550 tim. En stor eloge till dem som hjälp till! Ca 25%  har beviljat 
av RF som bidrag = 75 000.-. 
Några bidrag från Allmänna arvsfonden för handikappanpassningen gick inte att söka i 
efterhand. 
 
 
§7 Medlemsavgifter 
Kassören Bengt klagade på att vi inte får in avgifterna i tid, idag saknas ca 20 000.-. Han 
efterlyste bättre disciplin ute i grupperna för betalning. 
Mötet beslutade att provdansning gäller i nybörjarkurserna de två första tillfällena, 
efter tredje gången ska avgiften bli betald. Vi måste få bättre kommunikation mellan 
dansledare och kassör, det största problemet finns i nybörjarkurserna. Det är viktigt att 
det finns inbetalningskort på dessa kurser. Medlemskort har provats tidigare, men inte 
fungerat bra. 



Göran menar att vi lever med RF:s programvara som inte är färdig, det saknas 
funktioner som gör det besvärligare för oss. T ex att se vilka kurser medlemmarna 
deltar i, så därför är stoppdatum bäst. De två första veckorna gäller ”prova på” i 
nybörjarekurserna, därefter ska betalning ske. 
Peter och Catrin önskar att ”Jämna par eftersträvas” ska bort i annonsen, det ska vara 
upp till dansledarna att bestämma detta.  
Bengt föreslår att vi tills vidare ska ligga kvar med medlemsavgiften för att se hur vi 
klarar ekonomin på ERMI, vilket mötet beslutade. 
 
 
§8 Övriga frågor 

 Kursstart nästa år blir den 17/1 2011 

 Ingegerd vill att ev förändringar ska komma in så snart som möjligt inför nästa 
kursschema. 

 Birgitta undrade om protokoll kommer att finnas på ERMI fortsättningsvis , 
vilket det kommer att göra. 

 Bengt – önskade att kurserna inför hösten kommer ut redan under sommaren 
på hemsidan, åtminstone kursstart.  

 Maud – information och föreningsaktuellt, bad om att var och en som vill ha 
information ut på hemsidan sköter det från sina sektioner. Även information till 
föreningsaktuellt efterlyses från de olika sektionerna. Mejla Maud med texter. 

 Från valberedningen - Fundering om det finns brevlåda att lägga förslag gärna 
placerad så man kan vara anonym. Förslagslåda eller meddelandelåda. 

 Öppet hus för att visa lokalen kommer att ske den 15 januari, senast den 29/10 
ska representant från varje sektion meddelas. 

 Skylt vid vägen om Hamboringen är lite problematiskt, detta innebär för 
närvarande stora kostnader.  

 PO - Danssportförbundet har flera kurser, om vi ska ha kurs här för 40 personer 
hur löser vi mat och logi? Vad föreningen står för ekonomiskt ska vara klart. När 
PO får besked om det ekonomiska meddelar han styrelsen. 

 Tack till de som medverkat i iordningställande av den nya danslokalen, dessa 
uppmuntrades med blomma och presentkort. Göran Elgh, Leif Pettersson, Bo 
Jarnvall, Patrik Andersson, Bengt Pettersson, Per-Olof Palhagen , Karl-Erik 
Throedsson, Ingvar Johansson, Åke Samuelsson, Jan-Åke Samuelsson, Peter 
Fridlund, Tommy Mårtensson, Ingegerd Andersson, Torbjörn Olsson och Lisbeth 
Kedjevåg 

 Göran E framförde önskemål att inga privata lappar om tillhörande ska finnas i 
lokalen, eftersom allt är gemensamt och betalt med medlemsavgifter. 

 Moderna sektionen inbjuder till dansträff den 22 oktober. 

 Gilledans med mat och dans den 30 november. 
 
 
§9  Mötets avslut 
Ordföranden avslutade mötet 
 
 
Vid protokollet     
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