Styremøte
Dato:

01. april 2020

Tidspkt.:

Kl. 18.00

Sted:

Skype

Til stede på Skype: Ann Solveig Eriksen, Pål Selbo, Erinija Andrijauske, Maija Strømmen,
Andreas T. Igelstad, Ewa Hovden, Erik Helgesen, Kristine Salamonsen.

Saks
nr. / år

Hva saken gjelder / vedtak

01/20

Orienteringssaker
- Elvebyen sportsdanseklubb har konkurranse
19. og 20.september. Norgesserie 19. og
Østlandsserie 20.
Vi vet per nå ikke hvordan denne
konkurransen skal avvikles.
Styret ber ALLE holde av datoene til dugnad
om konkurransen vil gå som planlagt.

02/20

Presentasjonsrunde
- Styret presenterte seg.
Noen har styreerfaring fra tidligere, andre
ikke.
Alle håper på en god dialog som kan løfte
klubben framover.
Ble tatt opp hvilke forventninger hver enkelt
har til klubben.

03/20

Konkurranser 2021
Styret ønsker ikke søke på Norgesserier eller NM i
2021.
Klubben ønsker å søke østlandsserier.

Ansvar:

04/20

Situasjonen Covid-19.
Vi retter oss etter myndigheters pålegg og avholder
ingen større organiserte treninger. Det er nå lempet
litt på restriksjonene og vi må kunne komme i gang
med en begrenset trening. Manglende trening kan gå
ut over de minste på Rekrutteringsparti og
Fortetterparti.
Representanter fra styret vil innkalle til møte med
trenerne for å se hva vi sammen kan få til. Dele opp
i grupper 4 og 4 med utetrening i god avstand
mellom danserne.

05/20

Årsmøteprotokoll
Styreleder jobber med å få ferdig
årsmøteprotokollen.

06/20

Økonomi, utfordringer
Klubben kan ha tapt så mye som 100 000.- kr. under
Coronapandemien.
Det oppfordres til å søke midler.

07/20

Klubbutvikling og miljøet i klubben.
Styret ble informert om arbeidet som har blitt gjort i
2019 og hva som er planene videre.
Det er ønskelig at styret gjennomfører «styrekurs»
digitalt.

08/20

Trenerkontakt
Styet v/Erinija har ansvaret for dialogen med
trenerne. Styret vil bli invitert til deltakelse på møter
med trenerne, styreleder deltar ikke. Trenere har
ønsket et forutsigbart opplegg fra klubben.
Det vil bli avholdt et eget møte med en av trenerne
og to av styrets medlemmer.

09/20

Trenersituasjon
Styret og enkelte trenere er uenige i hvordan dagens
opplegg har fungert.
Trenere som flys inn fra utlandet har stoppet helt
opp og vi må bruke de vi har lokalt.

Referat ble godkjent i styremøtet 27.04.2020.

