The Royal Scottish Country Dance Society Gothenburg Branch
Protokoll fört vid Vårmöte 13 april 2016
Reviderad version
Plats: Rudebecks Gymnasium Bellmansgatan 6-8
Närvarande: Monica Johansson, Karin Hamilton, Gunnar Numeus, Barbro Stackling,
Håkan Stackling, Styrbjörn Kjellin, Maria Ahlgrand, Roland Kjellander, Sten Johansson,
Lena Munro, Clara Nyman, Mary Klevheden, Ulla Linnér, Anne-Marie Zachrisson, Birgitta
Lundin, Birgitta Lundberg, Assa Z.Hellberg, Gunilla Enhörning, Suzanne Goldie, Boel
Jensen
§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Monica Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3. Val av två rösträknare
Till rösträknare tillika justeringsmän valdes Assa Z. Hellberg och Gunnar Numeus.
§ 4. Mötets behörighet
Mötet var behörigen utlyst.
§ 5. Justering av föregående mötesprotokoll
Protokollet från Årsmötet godkändes efter tillägg till punkt 9, där mötet accepterade
bankens förslag till lydelse av ändring i fullmakten enigt följande:
Ordföranden Monica Johansson och kassören Nigel Nicholson har rätt att var för sig
disponera föreningens tillgångar (bankgirokonto) för att kunna utföra de transaktioner
som medlemsmöte eller styrelsen beslutat.
§ 6. Nya och avgående medlemmar
Föreningen har fått tre nya medlemmar., Maria Ahlgrand, Clara Nyman och My Härstedt.
§ 7. Rapporter
Inga rapporter har inkommit. H-Q sänder ut Newsletter som Nigel Nicholson
vidarebefordrar till samtliga medlemmar.

§ 8. Förslag till verksamhetsplan för kommande räkenskapsår

Vårens aktiviteter
Tisdag 31 maj blir det gemensam avslutning för både tisdags- och onsdagsgrupperna
med pick-nick i Slottsskogen. Vid dåligt väder är vi i Gräfsnäsgårdens annex.
Höstens aktiviteter
Onsdag 17 augusti ”prova på” på Gräfsnäsgårdens dansbana; tillstyrktes av mötet.
Dansbanan är bokad.
Torpadagarna i slutet av augusti; Cindi MacGregor-Thunell ger besked senare.
Klippandagarna sista helgen i augusti; Barbro och Håkan Stackling ska gå på
planeringsmöte 23 april och ger information därefter.
Höstterminen börjar med
Onsdagsdanser 14/9, avslutning 14/12 med Luciafirande
Tisdagsdanser 20/9, avslutning 13/12
Nybörjarkurs startar 21 september
Höstmöte 9/11
Diskussion kring firande av St Andrew’s onsd 30 november och Burns’ Night
(Gräfsnäsgården är preliminärbokad 28 januari). Flera förslag framkom, Lena Munro
föreslog att vi kunde fira en något enklare Burns’ night. Förslag framfördes även att vi
kan fira på någon pub; dock är det önskvärt att det kan serveras haggies. För att
genomföra Burns’ Night-firande bör några frivilliga anmält intresse att ansvara för
arrangemanget senast 18 maj, för vidare diskussion på styrelsemötet 23 maj. Styrbjörn
Kjellin presenterade ett förslag med Miniballs, som även kan ske vid St Andrew’s eller
Burns’ Night, eller vid 1 – 2 andra tillfällen under terminen. Då dansar man ett mindre
antal danser som deltagarna fått i förväg, och har en enklare förtäring, t ex knytkalas.
St Andrew’s firas med miniball på Bellmansgatan 30/11
Mötet tillfrågades om vi ska fortsätta med pubaftnar, vilket tillstyrktes. Birgitta Lundin
var villig att fortsätta planering och bokning.
Danskurs under hösten önskades av alla. Gunnar Numeus kan ställa upp som lärare för
kursen. Monica Johansson bokar lämpligt tillfälle med honom.
§ 9. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor fanns.
§ 10. Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.

§ 11. Övriga frågor
Barbro Stackling informerade att 10 medlemmar var hemma hos dem 12 april och
började träna på skotska sånger, med ett program som kan passa på uppvisningar.
Gerd Stokke har framfört förslaget om att synliggöra föreningen på sociala medier som
Facebook och Instagram. Branchen kan då presentera vad vi har att erbjuda inför t ex
företagsbesök. Mötet tillstyrkte, men innan något publiceras bör man stämma av med
styrelsen, och vid gruppbilder måste alla tillfrågas.
Ulla Linnér föreslog att vi kan sätta upp en affisch på Gräfsnäsgården inför vår ”prova
på”-dans. Vi bör införskaffa bärbara ställningar för affischer som kan ställas upp vid
danstillfällen.
Förslag framkom att föreningen borde fotografera mer. Frågan om fotograf bör finnas
med i checklistan inför våra arrangemang. Clara Nyman erbjöd sig att fotografera.
Karin Hamilton efterlyste äldre fotografier inför 40-årsjubiléet. De som har fotografier
får gärna ge dem till Karin eller styrelsen. De kan användas till bildspel, collage eller
folder.
Ulla Linnér undrade hur det går med danslärarfrågan. Nigel Nicholson har informerat
om att det finns medel att söka från H-Q om någon är intresserad av att utbilda sig till
danslärare. Cindi MacGregor-Thunell och Styrbjörn Kjellin har ännu inte hunnit planera
sina olika roller som dansledare.
Anne-Marie Zachrisson undrade om Roland Kjellander och Gunnar Numeus kunde åta
sig att delta i undervisning under våra ordinarie danskvällar, vilket de ställde sig
positiva till. Roland föreslog att han och Gunnar ger var sin endagskurs under
kommande verksamhetsår och därutöver vid enskilda tillfällen ger enstaka bidrag under
de ordinarie danskvällarna. Insatserna under danskvällarna bör lämpligen planeras och
koordineras av dansledarna.
§ 12. Mötets avslutande
Monica Johansson avtackade Ulla Linnér som avgått som ordförande och dansledare
Styrbjörn Kjellin med lämpliga presenter, och avslutade mötet.
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