Protokoll Styremøte
Møtenummer: 5
Dato: 26/8-19
Kl: 18.30-20.30
Sted: Move On, Myrfaret 2
Innkalt: Styret og varamedlemmer.
Sakliste
Vedtakssaker:
1. Godkjenning av innkalling/Saksliste, samt forrige referat.
Godkjent.
2. Gjennomgang av Trello årshjul, fordele oppgaver som kommer.
Fordeling av oppgaver foran konkurranse og nyttårsforestilling ble diskutert, det
er mye jobb foran oss denne høsten, viktig å komme tidlig i gang med alt. Spurt
ut til medlemmer om hjelp til å sitte i komiteer.
3. Gjennomgang av årsbudsjettet.
Vi har fått en halvårsrapport fra Regnskapsfører som viser at vi har god kontroll
på inntekter og utgifter. Skal be om en ny rapport når alle utgifter i forbindelse
med Sørmarka er betalt.
4. Oppsummering sommeravslutning.
Vellykket arrangement som gav klubben ca 25 000 i pluss. (Mynter er ikke satt
inn enda)
5. Oppsummering Sørmarka
Vellykket arrangement, det gikk veldig bra å arrangere med 2 Dance. Venter
fortsatt på faktura fra Sørmarka for å kunne utligne mellom klubbene. Resultatet
presenteres på neste styremøte.
6. Planlegge konkurranse
Kom så vidt i gang, setter en komite som jobber med dette. Styret setter opp
budsjettet basert på tidligere arrangerte konkurranser.
7. Klubbtøy.
Vi tar kontakt med to ulike aktører for å få prøver på t- skjorte, bukser og jakker.
8. Påmelding kurs så langt, hvordan ligger vi an?
Påmeldingen går fint, det er til nå drøyt 100 påmeldte til kurs, gratis prøvetimer
en uke til. Mange henvendelser med spørsmål, godt med påmeldte ti prøvetimer.
Allerede et par kurs som er fulle/nesten fulle, så viktig å følge med. Vi sender ut
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info til de som er påmeldte til kurs, men må avklare når siste uke med kurs er og
bekrefte dato for juleavslutning.
9. Lønn assistenter og trenere.
Vi sjekker hvordan vi ligger an i fht tariff.
Øker også administrative timer fra 3 til 5 timer per uke for Sportslig leder, da vi
ser at hun bruker mye tid.
Vi ser over kontrakter og gjør disse løpende i stedet for halvårskontrakt.
10. Div saker
Behandle søknad fra Akro-trener om dekket lønn ved aktiviteter utenom faste
timer, eks Leirskallen. Styret invilger dette.
Behandle søknad fra smallgroup. De som ikke er inhabile i denne saken møtes 15
minutter tidligere ved neste styremøte slik at de kan ta en beslutning på denne
søknaden og sende svar.

Oslo 26.08.2019
Sølvy Aslaksen.
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