PROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN
2016-02-07 Möte 2016-1.
Plats: Jotuns lokaler på Klangfärgsgatan i Västra Frölunda
Närvarande
Eva Sjölinder-Hansson, Renée Selander, Jan-Inge Glenberg, Christer Fröje,
Marianne Johansson, Håkan Rosvall, Britt Hellgren, Rolf Brandt, Lena Frisell.
Frånvarande: Jan Garp
1. Mötets öppnande
Eva hälsar välkommen och öppnar mötet.
2. Val av justeringsman att tillsammans med ordförande justera
protokollet
Christer
3. Dagordnings godkännande
Dagordningen godkändes
4. Föregående protokolls godkännande
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Rapport från ordförande rapport
Då vi framfört kritik om att det är svårt att få tag på folk på avdelningen eller
att man inte får svar via mailen så har ordföranden hört av sig och förklarat
sig. Bert ber så mycket om ursäkt och ska se över att det blir bättre
framöver.
6. Rapport från sekreteraren
Inget att rapportera
7. Rapport från kassören
Revisionsrapport sent inkommen igen men inget anmärkning finns på
revisionsberättelsen från revisorn. Inte OK att vi återigen står inför ett
årsmöte och inte kan lämna kopior till medlemmarna. Vi beslutade att Britt
läser upp revisionsberättelsen på mötet. Tydlig och lättförståelig uppställning
av alla ekonomiska rapporter.
8. Rapport från webbansvarig
Inget att rapportera.
9. Rapport från jaktansvarig
Inget att rapportera

10. Kursverksamheten
Vi har fått in betydligt mindre från Studiefrämjandet i år i förhållande till
föregående år.
Vårens kurser:
 Marianne och Barbro, 2 kurser
 Titti och Regina Nkl kurs
 Titti och Regina 2 temakurser, en dirigeringskurs och en med
inriktning på markeringar.
Rolf har varit på träff med Anders Westerström på Studiefrämjandet. Rolf
deltar som representant från oss på årsmötet som vi fått kallelse till och äger
rum den 22 Mars. Rolf undersöker också behovet av en wt-domarutbildning.
Rolf skickar även ut en inbjudan till instruktörsutbildning som kommer att
hållas på Sämsholm. Anna-Lena Wendt håller i en WT-konferens som alla
har möjlighet att delta på, men lämpligen är att vår wt-grupp deltar. Håkan
skulle vilja ha en kopia på domarlistan.
11. Genomgång av dokument inför årsmötet
Britt redogör lite från vår budget till mötesmedlemmarna och hur hon har lagt
upp kontona. Vi tar upp frågan kring våra utgifter för funktionärer vid nästa
möte. Datorn blir avskriven på 3 år och det är ok enligt bokföringslagen.
12. Inkomna skrivelser
Inbjudan till årsmötet från Studiefrämjande.
13. Utgående skrivelser
Motion till SSRK/Västra ang. gällande sektionsgränser.
14. Övriga frågor
Styrelsens förslag till sekreterare på förestående årsmöte är Renée
Selander
Upplysa mötet om att vi har skickat in en motion till SSRK/Västra om
sektionens områdesgränser.
Ta ett beslut på nästa möte angående ersättning till funkisar som ställer upp
på våra wtn.
15. Avslutning
Ordförande tackar för visar intresse och avslutar mötet.
Västra Frölunda 2016-02-07
Vid protokollet

Ordförande

Renée Selander

Eva Sjölinder-Hansson

Justeras
Christer Fröje

