Styremøte Elvebyen sportsdanseklubb
Møte avholdt i 2.etasje Ungdommens Hus
Til stede: Ann Solveig Eriksen, Erinija Andrijauske, Maja Strømmen, Andreas T. Igelstad,
Ewa Hovden, Erik Helgesen, Kris?ne Salamonsen. Hilde Skogholt. Ikke ?lstede: Pål Selbo
7. mai
2020
SAKSNR./
ÅR

Agenda

16/20

Godkjenning av referat.
Referat er godkjent.

17/20

Orienteringssaker. Økonomi og referat trenere.
Hilde Skogholt orienterte om 10 år med Elvebyen sportsdanseklubb.
Hvordan oppstarten var og hvordan vi har kommet framover.
Noen ganger har vi vært mange dansere, andre ganger få.
Vik?g at vi ?lpasser oss hvem som danser i klubben. Elite kontra
konkurranse og rekruQering. Treninger på tvers av klubbene var mer
vanlig før. Vi fant ut ?dlig at egentrening var vik?g. Vi har aldri haQ de
beste treningslokalene.
Økonomi i klubben.
Klubben går nok ut med et dårlig resultat deQe året, grunnet Covid-19.
Rapportering fra trenere har vært nyUg for styret. Alle ser det har
vært vik?g at barna kommer seg i gang med trening, ute og på neQ.
Hvordan vi løser treningene vil være avhengig av Covid-19 situasjonen.
Klubben forholder seg ?l hva danseforbundets retningslinjer.
Vi ser det er sleQ ikke op?malt å trene ute. Er bedre enn ingen?ng.
Klubben vil komme ?l å ?lby en sommer trening. Har vært populært
før, så det er verdt et forsøk.

18/20

Gjennomgang av søknader fra trenere
Trenere har søkt på hva de ønsker for kommende sesong. Klubben må
se deQe i sammenheng hva klubben har behov for opp mot trenernes
ønsker.
Da det kun er en trener som har ønsket småpar?ene ønsker vi å ?lby
treneren koordineringsansvar/administrasjon.

19/20

Treningsdager
Vi har ikke alt klart, men vi må så fort som mulig ﬁnne trenere som
passer inn i et opplegg, spesielt i Asker.
Det ble framsaQ diverse forslag ?l dager og lokaler.

20/20

Status Covid-19 Lokaler
Kostnad rundt treningene. Hva har vi råd ?l?
Hvor langt kan vi strekke oss?
Ble ikke debaQert så mye, men referer ?l sak 17/20

21/20

Styrekurs, når?
Vi må ta opp ved en senere anledning. (Neste styremøte)

Hvem
gjør
hva ?

22/20

Eventuelt
Vedtok godtgjørelse ?l trenere eQer ansiennitet på e-post senere på
kvelden, da ?den ikke strakk ?l under styremøte.

Dato for nyQ styremøte ble ikke fastsaQ.
Referent: Erik Helgesen
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