Referat
Seksjonsmøte
SEKSJONEN FOR SWING & SALSA

Dato: 21.11.2018
Tidspunkt: kl. 20.30
Sted: Skype Møte
Innkalling: Pål-Henrik Karlsen, Sissel Myren, Morten Strøm, Jan Åge,
Meldt Avbud: Tom Skamo, Sara Borgnes
Saks nr.
/ år

Hva saken gjelder / vedtak

312018/2020
322018/2020

Godkjenning av innkalling, som ligger på trello

332018/2020

Gjennomgang av økonomi:
Status regnskap og budsjett

342018/2020

Godkjenning av saksliste
Saker til eventuelt

Vedtak:
Leder for oversikt over hva som er igjen
Søknad til BW kurs fra Molde Swing og rockeklubb
Seksjonen diskutere saken,
Vedtak:
Svar sendt den søkende klubb

352018/2020

Mambo prosjekt:
Dette er et prosjekt salsakompaniet ønsker og ha årlig.
Seksjonen diskuterer sakenVedtak:
Svar sendt søkende klubb

362018/2020

Tromsø Swingklubb har sendt inn en
Prosjektsøknad for Northern Lights Swing 2019,
Seksjonen diskuterer dette prosjektet,

372018/2020

Vedtak:
Svar og spørsmål rundt søknad sendt den søkende
klubb.
Prosjekter 2019:
Diskutert hvilke prosjekter vi ønsker å satse på det neste
året.
Vedtak:

Kommentarer:

382018/2020

392018/2020
402018/2020
412018/2020

422018/2020

432018/2020
442018/2020

Oversikt sendt videre.
Hørings dokument fra NIF, som kan gjøre slik at
regionene kan bli lagt ned.
Dokumentet er utrolig tungt, men vi har lest gjennom
dette
Boogie Feet – er ferdig med budsjettet. Og de er fornøyd
med arrangementet
Lands lags uttak, dette kommer på Trello
Trio deles inn i to stiler.
Trio, beholder det regelverket som er i Norge
Trio Show, bruker det internasjonale regelverket som vi
bruker under Nordisk mesterskap
Dokumentasjon på utdanning
Etter Sissel var på akademiet, der kommer info om
manglende dokumentasjon.
Dette må startes på nå.
Vedtak:
Dokumenter utbedres og sender dette inn.
Vi må komme i gang med klubbkontakt i 2019. slik at vi
får den ønskelige kontakten.
Breddesamlingen første helgen i februar 2019
På Unique s lokaler.
Trio
Folkeswing
Boogie Woogie

Neste Møte 12. desember kl. 20.30 sendes ut på
messenger tidligere på samme dag.
Følge plan som er sendt ut av Pål Henrik Karlsen

