
  

 

 

  

K 

  PROTOKOLL  STYRELSEMÖTE NR 8 

  ASTU STOMPERS 
   

 

 

 

Datum:                         2022-09-06 

Plats:      Hos Margareta Häglund i När 

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

Eriksson, Eva Sandin, Margareta Häglund och Britt Wickman 

 Samt Lennart och Inge Gustavsson 

 

 

 

1. Mötet öppnades av ordföranden Eva Lickander.   
 

 

2. Dagordning 
 Fastställdes och godkändes. 
 
 

3. Föregående protokoll 
 Föregående protokoll nr 7 lästes och godkändes efter ett par justeringar.  
 
 

4. Ekonomi 
Kursavgifterna börjar droppa in. 
För dansen på Burgsviks marknad  fick föreningen 1000:-. 
Gangvide eventet är betalt och klart. 
Dansen i Almedalen kostar en del och intäkterna är inte stora. Vi funderar om det är 
möjligt att vi står för musiken själva, utrustning finns och då behöver inte någon från 
ljudbolaget finns på plats under kvällen. Då betalar vi för golv och tillstånd. 

 

5 Höstterminens kurser samt Öppna danser 

 Vid Prova På tillfället i Hablingbo kom 17 personer varvid 10 anmälde sig direkt. 

Ytterligare två anmälningar har hittills inkommit. 

 Till Etelhems Prova På kom 22 personer. Så här långt är det 9 anmälningar + 2 som 

vill delta halva terminen. Avgiften blir per gång, 100:- för dem som inte går hel kurs. 

 I Etelhem fortsätter även nivå 1/2 samt 3/4 . 

 I Västerhejde fick kursstarten skjutas upp en vecka pga nybehandlat golv. Men där 

fortsätter nivå 3 på torsdagar, nivå 4 på onsdagar och nivå 5 på måndagar. 

 

 Styrelsen kommer att besöka våra nybörjarkurser i Etelhem den 4/10 och i Hablingbo 

den 27/9 om det passar. Då informerar vi även om våra föreningströjor. 



    

 Öppna danser: 

 Klintegänget avser att ha en juldans enligt tradition i december. 

 Vi önskar att det även kan bli en i oktober och en i november, vi tar upp det på 

stormötet den 2/10. 

 

6 Utvärdering av Gangvide 

 Lennart informerar om utfallet av Gangvide eventet. Budgeten höll och gick med plus. 

 Eventet var väldigt populärt och många önskemål finns om en repris nästa år.  

 Lennart håller gärna i tåtarna ett år till och preliminärt planeras det till samma helg 

som i år, 9-11 juni. 

 Per på Gangvide håller på att undersöka om de kan köpa in ett golv som kan användas 

både ute och inne som vi då kan få nyttja. 

 Förslag på instruktörer som anmält att de gärna vill komma är Adam Åstmar och Tom-

Inge Sönju. Lennart kollar. 

 

7 Skrivelser och Rapporter 

 Inga har inkommit 

 

 

8 Övriga frågor 

 Stormöte kommer att hållas söndagen den 2/10 kl 14.00 i Badvillan i Visby. 

 

 Vi kan ta hem provlådan med tröjor från tryckeriet och visa upp för grundkurserna. 

 

 Utvärderingarna av kurserna har efterlysts av instruktörerna. Vi tar fram dem till 

hösten. 

 

9 Nästa Sammanträde  

 Blir hos Sylvia tisdagen den 11/10 kl 14.00 

 

 

10 Sammanträdet avslutas 

 Ordförande avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

 

Sylvia Kårbring   Eva Lickander 

 

Sekreterare    Ordförande  

 

 

 

 

Astu Stompers I samarbete med   


