The Royal Scottish Country Dance Society Gothenburg Bransch
Vårmöte den 11 Maj 2011
Plats: Rudebecks Gymnasium, Bellmansgatan 6
Tid: 20.30
Närvarande: Katarina Hedlund, Monica Johansson, Jeffrey Shippey, Barbro Stackling, Claës
Lindeborg, Sten Johansson, Styrbjörn Kjellin, Margareta Slobo, Håkan Stackling, Birgitta
Lundin, Karin Hamilton, Kerstin Bäckdahl, Anne-Marie Mattsson, Assa C. Hellberg, Nigel
Nicholson, Lena Munro, Kristina Ahlsén, Stina Framme, Lars Jarenfors, Roland Kjellander,
Cindy Macgregor-Thunell & Ulla Linnér
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Lena Munro öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3 Val av 2 rösträknare
Till rösträknare valdes Lars Jarenfors samt Styrbjörn Kjellin.
§ 4 Mötets behörighet
Mötet förklarades behörigen utlyst i tid.
§ 5 Justering av föregående mötesprotokoll
Styrelsen har delvis konstituerat sig och utsett Lena Munro till vice ordförande samt Birgitta
Lundin till vice sekreterare. Valberedningen har arbetat vidare och har som förslag Claës
Lindeborg till ordförandeposten. Margareta Slobo har avsagt sig suppleantarbetet och ett
fyllnadsval av Håkan Stackling föreslås. Då dessa förslag inte funnits med vid utlysande av
Vårmötet föreslås ett extra föreningsmöte utlyst till den onsdagen den 25 maj, kl:
19.00,Rudebecks Gymnasium, för att fatta beslut i frågan.
Frågan om ny danslokal kommer att arbetas vidare med på styrelsenivå.
§ 6 Nya och avgående medlemmar
Föreningen har idag 49 medlemmar. 39 medlemmar är aktiva inklusive två nybörjare, en
junior och en vuxen. 10 medlemmar är passiva medlemmar. Tre medlemmar har avsagt sig
medlemskap och lämnat föreningen.
§ 7 Kommande evenemang
• Vårens dansträffar avslutas tisdagen den 17/5 samt onsdagen den 25/5 och då med ett
extra föreningsmöte på Bellmansgatan och därefter inbjudes till gemensamt avslut på
Lilla London kl:19.30.

•

•
•

Lördagen den 13 augusti har Torpadammens vänner inbjudit oss, till Torpadammen,
för dansuppvisning där alla medlemmar är välkomna att delta. Vi får genom denna
insats låna Båtsmansgården gratis vid några tillfällen.
Pröva på-dans vid Gräfsnäsgården den 17/8 kl:19.00. Utescenen. Stina Framme tar på
sitt ansvar att framställa flyers.
Klippandagarna infaller den 27-28/8. Uppvisning av skottedans kl:12.00 bägge
dagarna. De som vill kan vara med vid uppvisningen i olika omgångar. Träning på
Båtsmansgården några gånger innan sommaren med början den 12/5 kl:19.00.
Klädkod kilt för de som inte har tillgång till klänning.

§ 8 Styrelsens förslag till plan för hösten
•
•
•
•
•

Höstens danskvällar startar den tisdagen den 6/9 och onsdagen den 7/9 med avslut den
14/12( efter omröstning med 15 rösters majoritet för den 14/12 mot 3 för den 13/12).
Nybörjarkursen startar den 14 september.
Höstmöte onsdagen den 9 november kl: 20.30
St. Andrews Night onsdagen den 30 november kl: 19.00, Båtsmansgården
Burns Night planerad till den 28 januari, Gräfsnäsgården bokad. Festkommitté saknas,
frivilliga anmäler sig företrädesvis till styrelsens ordförande.

På onsdagarna kommer Cindy MacGregor-Thunell att ansvara för dansträningen för
Nybörjare och Styrbjörn Kjellin för Intermediate. Håkan Stackling ansvarar för
tisdagarnas dansträning för Advanced. Vad gäller medverkan vid tisdagarnas dans kan den
som vill föranmäla sitt inpressa att lära ut en dans genom att i god tid senast söndagen före
anmäla sitt intresse till Håkan.
Föreningen har ett önskemål om att Gunnar Numeus håller en danskurs under hösten.
Cindy MacGregor talar med Gunnar. Datum saknas därför fortfarande.
Efter diskussion om inriktning av verksamheten beslutades att både bredd och djup är
viktiga för föreningens överlevnad. Därför bör vi fokusera på stegträning med personlig
feedback för att utveckla oss själva och höja kvalitetsnivån samtidigt som vi får god
motion och trevlig social samvaro på köpet.
§ 9 Rapporter
Inga rapporter har inkommit under våren.
§ 10 Skrivelse
Stina Framme önskar få besked via styrelsen om vad som skall stå på hemsidan, företrädesvis
via styrelsens ordförande.
§ 11 Övriga frågor
I dagsläget är det förre ordföranden Lars Jarenfors och kassör Nigel Nicholson som har
tillgång och fullmakt att använda föreningens bankkonto på Se-banken, St. Sigfridsgatan,
Göteborg. Styrelsen föreslår att sekreteraren Ulla Linnér ges fullmakt till bankkontot
tillsammans med kassören Nigel Nicholson då de bägge är valda på två år i taget i sina

respektive styrelsefunktioner. Mötet beslutar att återkalla/avregistrera Lars Jarenfors fullmakt
och lägga till en fullmakt för nuvarande sekreteraren Ulla Linnér, p.nr: 560721-6248,och ger
dessutom kassören Nigel Nicholson mandat att teckna föreningen gällande bankaffärer.
En uppdaterad medlemslista skickas ut till medlemmarna genom Nigel Nicholsons.
Förra ordf. Lars Jarenfors och kassör Nigel Nicholson har skrivit en trevlig artikel om vår
förening i Nr. 12 april 2011. Läs gärna och med nöje.
Guidning av änkedrottningen i Klippanreservatet den 8 maj samlade 17 medlemmar och var
mycket uppskattad.
Sekreteraren fick det hedersamma uppdraget att vederbörligen tacka danslärarna Håkan
Stackling, Cindy MacGregor-Thunell samt Claës Lindeborg för den tid, energi och
engagemang de lagt ner på oss medlemmar under våren med en gåva.
En blomma har skickats till förra styrelsemedlemmen Maggie Romberg som tack för förra
årets arbete inte minst under den internationella kursen.
En blomma kommer att skickas till vår pensionerade dansledare Lise.
Foton från Celtic Christmas kan man se på webben.
§ 12 Mötets avslut
Ordförande avslutar mötet och tackar samtliga för deras medverkan.

Med önskan om en trevlig sommar och på återseende till hösten
Vid pennan
Ulla Linnér
Sekreterare

