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  PROTOKOLL  STYRELSEMÖTE NR 7 
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Datum:                         2022-07-12 

Plats:      Hos Eva Pettersson 

Närvarande:   Eva Pettersson,  Eva Lickander,  Sylvia Kårbring, Monica 

Eriksson, Eva Sandin, Margareta Häglund och Britt Wickman 

 

 

 

1. Mötet öppnades av ordföranden Eva Lickander.   
 

 

2. Dagordning 
 Fastställdes och godkändes. 
 
 

3. Föregående protokoll 
 Föregående protokoll nr 6 lästes och godkändes.  
 
 

4. Ekonomi 
Efter en miss i lokalbokningen den26/5 då lokalen var upptagen hade tre dansare kört 
långt helt i onödan. För att kompensera detta drar vi av 100 kr på höstens kursavgift 
respektive ger ett kurstillfälle gratis i höst för den som betalar per gång. 
 
Faktura från Visby Screen på föreningskläder har kommit. Intäkterna från 
medlemmarna täcker inte fullt ut, vilket vi förstår beror på att vi gjort en felberäkning. 
Vi lär oss till nästa gång och subventionerar mellanskillnaden. 
 

5 Föreningskläder mm 

 Många beställningar kom in, 77 plagg. Några fel blev det, två tröjor blev fel storlek 

samt 1 jacka och två tröjor för mycket som vi kan sälja vid tillfälle. 

 Det har i stort sett fungerat bra men det innebär en hel del jobb. Vi funderar på om vi 

ska återinföra en materialgrupp. 

 

6 Annonsering 

 Kursstarter vecka 35. 

 Grundkurser i Etelhem samt ev i Hablingbo startar med ett prova på tillfälle då vi ser 

om underlag för kurs finnes. 

 



Annonserna skall införas i vecka 33 och i vecka 34. 

Vi väntar på prisuppgift på bygdegården i Hablingbo samt att den ska bokas. 

Britt kollar med Vuxenskolan om det kan komma med i deras kursprogram. 

 

 

7 Utvärdering av Gangvide 

 JJ Mix lyste med sin frånvaro. Utlovat golv var endast delvis lagt enligt önskemål och 

delar av ljud och teknik uteblev. Detta löstes hjälpligt och trots allt blev det en 

fantastiskt bra helg. Drygt 60 deltagare lämnade enbart positiv respons, det som fick 

lite lägre betyg var golvet av förståeliga skäl. 

 Önskemål om repris nästa år har uttryckts av många.  

 

8 Skrivelser och Rapporter 

 Inga har inkommit 

 

 

9 Övriga frågor 

 Sommardans kommer att erbjudas söndagen den 7/8 på Ekbacken i Garda. Som 

reservlokal vid regn finns Etelhems bygdegård. 

 

 Almanackan gås igenom. 

. 

 

9 Nästa Sammanträde  

 Blir hos Sylvia tisdagen den 6/9 kl 15.00 

 

 

10 Sammanträdet avslutas 

 Ordförande avslutar mötet och vi tackar Eva för gofika. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

 

Sylvia Kårbring   Eva Lickander 

 

Sekreterare    Ordförande  

 

 

 

 

 

 

 

 

Astu Stompers I samarbete med   


