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Styrelseprotokoll nr 2 Hjältanstorp 2012-04-22 kl.18.44–21.00 
 

Närvarande: Lennart Jonsson, Marlene Jonsson, Carina Könberg, Åke Rödén, Eva Lindbäck, 
Johann Björk, Monica Wallner. 

 
20. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 
21. Till mötets ordförande valdes Marlene Jonsson och sekreterare Lelle Jonsson. 

 

22. Eva Lindbäck valdes till att justera dagens protokoll. 
 

23. Dagordningen godkändes.  
 

24. Föregående protokoll skall benämnas med nr 1 i efterhand, för övrigt godkänd.  
Beslut: ang. utskick av handlingar i distriktets styrelse ska omfatta även suppleanter. Detta 
tar ordförande med VU. Ordförande informerade om att alla handlingar även finns på 
hemsidan, om man saknar något. 

 

25. Skrivelser och rapporter. 
Carina redovisar den ekonomirapport som bifogas protokollet (Bil. 1) Styrelsen diskuterar 
rapporten och har inget att anmärka på.  

 

26. Lelle redogör för planer i DoM, enligt DoMprotokoll nr1 2012-04-11.  
Beslut: Om DoM måste boka lokal för träning inför nationaldagen den 24/5 2012 står 
distriktet för denna kostnad, som brukar ligga på 250 kr. 

 

27. Årsmöte 2012. 
Beslut: styrelsen beslutar att stå för kostnaden för danslokalen på årsmötet 2012-03-17, 
pga. bristande information från styrelsen om vad som förpliktar en årsmötesvärd och 
halvårsmötesvärd. Styrelsen ska i framtiden se till att informera om detta.  
Reflektioner från årsmötet i styrelsen: 
Bra struktur på mötet. 
Kul att det var nytt arr. med dans och mat. 
Förslag att kanske värdföreningen vill ha en dansuppvisning. 
Det man kan tänka på till nästa år är att kanske ha ett organiserat samkväm i början av 
dansen. Kanske varje förening kan lära ut en dans, så alla ”tvingas” upp på dansgolvet och 
alla får chansen till dans, då det var lite kavaljerer i år. Vi hoppas att fler medlemmar vill 
vara med nästa år. 

 

28. Arbetsinstruktioner för distriktsfunktionärer. 
Lästes upp av ordförande och diskuterades av styrelsen som kom fram till att återremittera 
till VU för revidering. VU ska sedan skicka ut för påseende i god tid innan nästa möte, för 
beslut om dessa arbetsinstruktioner kan antas i distriktet. (Arbetsinstruktionerna ska 
beskriva det funktionärerna idag redan gör.) 

 

 

 



29. Arbetsinstruktioner för DS. 
Ordförande läste upp dessa förslag, vilka DS ska besluta att lägga som förslag till 
årsstämman 2013. VU ska skicka ut dessa för påseende av styrelsen.  

 

 
30. Föreningarna redogjorde för sin verksamhet. 

Eva berättade att några damer i Nivren har börjat dansa kavaljer. Nivren ska få besök av ett 
tyskt lag.  
Gillet har polsketräningar inför uppdansningen för polskemärke. Genrep blir i juli i Flata. 
Gillet har haft olika dansledare under året. Åker till Spanien i höst. 
Tuna har haft bjudningsdans, ska resa till Åre i september och har även de haft olika 
dansledare under året. 
Torp ska ev. ha en 50-årsfest i november, men innan dess ha sin vanliga surströmmingsfest 
i augusti. För övrigt ingen verksamhet. 

 
 

31. Ordförande redogjorde kort om nationaldagens planer. 

32. Nästa möte blir den 24/9 kl.18.00 hos Carina Könberg. 

33. Ordförande Marlene avslutade mötet och tackade alla för deras engagemang och att de 

kommit till mötet, och tackade även den fantastiske värden Johann för allt gott fika och för 

att han öppnat sitt hem för DS. 

 

 

Ordförande Marlene Jonsson  Sekreterare Lennart Jonsson 

 

 

Justerare Eva Lindbäck   


