Protokoll
Seksjonsmøte
SEKSJONEN FOR SWING & SALSA

Dato: 25.01.2020
Tidspunkt: både lørdag og søndag.
Sted: Styremøte under ledersamling i Oslo
Innkalling: Tom Skamo, Trine Bekken, Pål-Henrik Karlsen, Jan Åge Olsen By,
Meldt avbud: Sissel Myren
Saks
nr. / år

Hva saken gjelder / vedtak

662018/2020
672018/2020

Godkjenning av innkalling,

682018/2020

Etterlysning av oppgaver,
Flere mener de ikke får nok oppgaver å utføre.
Vedtak:
Alle har et eget ansvar for og ta kontakt , be om oppgaver,
vise interesse.
Vi må være flinkere til å benytte messenger, her leser alle og
det er synbart hvem som leser.
Gjennomgang av økonomi og Budsjett

692028/2020

Godkjenning av saksliste
Saker til eventuelt

Sissel sendte ut post 2 midler i nov, men ingen svarer uten
1, som ikke svarer alle.
Budsjettet er godkjent uten endring fra forslag.
702018/2020

Konkurranser i 2020
Skaun er avlyst.
15 mars øst østland s serien
NNM er egentlig satt til 02 mai, men dette utsetter vi inntil
videre i påvente av en del avklaringer.
NM i Salsa
Grenland 26 september
NM i Molde 07. nov

Kommentarer:

712018/2020

72 –
2018/2020

Årsmøte / ting
Vedtak:
Det må skrive en årsberetning, Trine lager et utkast og Pål
bistår.
Tom tar kontakt med Leder av valg komiteen
Dommerseminar 2020, dette jobber akademiet med,
Vedtak:
her har vi Aina og Sissel som påser at vi får satt opp alt vi
trenger.

732018/2020

Swing festival på gol
Vedtak:
Tom og Jan Åge skal skrive ett nytt prosjekt på denne
festivalen, slik at dette kan bli lagt frem til neste frist for
søknader for neste år.

742018/2020

Søknad fra Tromsø swing, Northen Light
Vedtak:
Dette mener seksjonen bør gå til region Nord Norge, siden
dette er for dansere i denne regionen.

752018/2020

Søknads frister
Vedtak:
Vi skal være mye flinkere til å sette kortere frister, behandle
saker på avtalte medier.

76 –
2018/2020

Datoer for behandling av søknader.
Vedtak:
Når søknader blir mottatt skal de svares på.

77 –
2018/2020

Kommunikasjon
Nå bruker vi
Trello
Messenger, vi bruker dette mer fremover
Mail
Tlf
Vedtak:
Vi må bli mye flinkere til å svare på mailer og trello, men vi
må svare til alle.

782018/2020

Møteplan
Vi har hatt store problemer med og få samlet alle til møter,
så da blir mesteparten av sakene tatt på vebvedtak
Vedtak:
Setter alt på messenger

792018/2020
802018/2020

Breddesamling 7 til 9 februar,
Alt er klart til samlingen, hotel log mat.
Hvordan blir ting betalt.
Vedtak

Påse at ting som skal sendes faktura på blir sendt ut.

