REFERAT nr 9
Seksjonsmøte
SEKSJONEN FOR SWING & SALSA

Dato:
17.03.2017
Tidspkt.: kl. 21.00Sted:
Styremøte på Quality Hotell Panorama
Innkalling: Tom Skamo, Aina Nygård, Trine Bekken, Pål Henrik Karlsen, Alf Utby, og Sissel Myren
Administrasjon: Eirik Bolme konkurranse ansvarlig i adm
Saks
nr. / år

Hva saken gjelder / vedtak

78/
2016 –
2018
79/2016
- 2018
80/2016
- 2018

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Saker til eventuelt
Budsjett
Må bli ferdig
Vi har fått bevilget 50 000 kr mer til Nordisk.

81/
2016 –
2018

Aina, Eirik og Sissel har startet ett nytt
prosjekt:
BW formasjon.
Vi kan søke om midler til dette prosjektet.
Vi lager et budsjett og søker midler

82/
2016 2018

Nordisk mesterskap og Wold cup og
Wold master
Pokal ET.341. Eirik undersøker om den kan
fåes i sølv.
Har fått ett konkret tilbud.
beste tilbud er til nå 31 000.
Eirik har sendt forespørsel til noen av de som
skal dømme under denne konkurransen så
han får oversikt over dette.
Kretmir har alt bestilt flybilletter selv til denne
helgen.

83/2016
– 2018

Komme i gang med bredde ut i klubb
Bergen vest - FS

Ansvar:

Grenland Rock og Swing - FS
Kirkenes swingklubb – FS og Trio

Danseriet i Trondheim. - FS
Instruktører:
Når temaet kurs holdere kom opp gikk
leder Sissel Myren og Ungdomsrepr. Pål
Henrik Karlsen Går ut av rommet.
Sissel og Pål er de beste i FS og tur
/teknikk og da er det best derfor sende
de. De vil også profilere ND på en god og
positiv måte.
En avtale med kursholdere skrives
mellom kursholdere og Administrasjonen
for redlighet.

84/2016
- 2018

Det er behov for at vår leder trenger en
ny pc.
Dette ble vedtatt og snakket om mens
lederen er ute av rommet.

85/2016
- 2018

I perioder vil det være behov for at leder
kan reise til Oslo å ha møter
administrasjonen, dette er viktig for å
rydde opp i konflikter og for å bedre
samarbeidet mellom seksjon og
administrasjon.
Innkomne saker
Eventuelt
Møteplan er sendt ut

