Styrelsemöte West Coast Jitterbugs
Datum :

2020-10.11

Starttid:

10.30

Sluttid:

16.00

Plats:

Närvarande:Pauline M unoz O lsö (PM O ) M årten O lsen (M O ) Nova Norell (NN)
Khaled el Sam m an (KeL) Fredrik Sim u (FS) Ham pus Linander (HL)
Ej närvarande: Pernilla Ekelund (PE) Lisa Bolin (LB) Jonna Linde (JL) Susanna
Nem eth (SN - revisor) Jonas Larsson (JLR - revisor)

● Mötet öppnas
● Val av mötesordförande
PMO Väljs

● Val av mötessekreterare
HL Väljs

● Val av justerare
MO Väljs

● Godkännande av dagordning
Dagordning godkänns med tillägg
a. Forum användning under Covid tider
b. Grafisk profil

● Genomgång av förgående protokoll
Föregående mötesprotokoll/aktivitetslista
Aktiviteter

Ansvarig

Tid

Kommentar uppföljning

Återbetalning SiS
& GB

MO, HL,
PMO

Aug
Sept
Okt

2020-08-12
PAO och LB har gjort ett google formulär att skicka
ut till alla deltagare. Styrelsen dubbelkollar det
innan vi skickar det till eventansvariga som får
maila ut till deltagarna.
Deltagarna får 2 veckor på sig, 2 dagarna innan
sista dag(20/9) så påminner vi.
2020-09-15
Utskick klart, uppstärkning behövs - MO tar lead.
Lösa i dans.se:
Hur vi gör när vi ska återbetala men deltagare
använt del av beloppet tillgodo. Behöver ringa
dans.se?
Behöver synka de som vill ha tillbaka pengar med
lista av deltagare för eventen.
Viktigt att detta sker så fort som möjligt efter det att
formuläret för återbetalning stängs.

2020-10-11
Closed form and collected all info. Some people
choose to donate. Something like 35% wanted to
keep the funds in the system.
Most of the entries from the forms are ok, some
special cases
262 answers (with doubles)
13 ppl donated
100 keep voucher
136 wanted money back
The cross referenced list with dans.se needs to be
compiled and sent for payment.
MO and HL has done the initial cross referencing
against what people currently have as voucher
together with if they are registered for SIS and
GBGBLUES.
Communicate to Markus that there will be
something like 100 payments to be done. MO+HL
Write official email when the payments are done.
Discuss with communication regarding wording.
Fix everything that is straight forward and wait with
the special cases.
Collect statistics for all payouts and choices from
people and the bill from Markus for handling the
payments.
Maillistor

MO

Feb
April

2020-02-16
Maillistorna kommer fungera inom 2 veckor. Plan
för att uppdatera listorna och rutin för det. MO fixar
en guide step.by-step med bilder.
2020-04-19
PMO har uppdaterat vilka listor som behövs i
Swingweb. adress@wcj.se används för att justera
listorna.
Övrig uppdatering? MO testar dom just nu och det
fått svar att det funkar. Flyttar nu listorna mellan
google suit till swingweb för att det ska gå att se för
medlemmar. I dagsläget är det bara MO som kan
se nämligen.
2020-06-14
Vad har hänt sedan sist och hur får vi alla till rätt
grupper så gruppansvariga kan lägga till/ta bort
folk?
Beslut: MO fixar med att ta bort gamla maillistor och
uppdatera nya, det är en långdragen uppgift.
2020-08-12
Bordlägga då Mårten inte är närvarande.
2020-09-15
Har varit svårt att få tag på de ansvariga för de olika
listorna.
Mål fortfarande att ansvariga ska kunna lägga till

nya personer i listan i dans.se.
2020-10-11
Before GSuit with our mail domain so everything is
sent through google but using wcj.se.
Previously there was a script on our servers that
checked for new users and adding them to Google.
This script broke down a couple of years ago. Need
to build something new.
MO organised so that we now have an account on
google that takes everything that doesn’t match
anything and puts that in a separate inbox. Dans.se
takes everything from that box and then cross
references that against the mail lists from us.
Some new problems with dans.se servers resulting
in downtime. MO has notifications from the catch-all
account so sees when there are some issues with
dans.se servers.
We need to make sure that the maillists in dans.se
are up to date.
Recently some issues remaining with groups that
were still left in GSuit, now should be fixed so that
everything is patched on to dans.se via the catchall.
On groups in dans.se:
The goal is for each group in in dans.se to have
assigned main responsible that have access to add
and remove people. MO Deadline next meeting
Källarrenovering

FS

April
Aug

2020-06-14
Fredrik uppdaterar om redovisning, parketten är
strax klart. Samarbete med Fredrik henningsen har
startats med trädekorationer. Inget beslut tas i dag.
Fredrik tar fram budget till nästa möte på det.
2020-08-12
Budgetredovisning - Det har köpts in skruv, trä osv
men framförallt så har en gersåg köpts in för 2000kr
(vanligen kostar de runt 7000kr) Vikväggen har
levererats. några ska slipa och måla tak i veckan
och fredrik och fredrik ska snickra mer. Tidsplanen
estimeras till september. PMO köper väggfärgen.
2020-09-15
PMO info:
Målat tak, bestämt färg på vägg (ljusare nedtill)
men avvaktar annat jobb.
Fredrik Henningsen fick köpa en såg för att fixa
panelerna.
Ny person i fixargruppen (bor nära Forum, kan nog
bidra med välbehövd hjälp).
2020-10-11
Uppdatering om läget?
Vi behöver ha ett färdigt-datum snart och en plan
om vad att göra innan vi är klara.
Needs more time!
Panels on-going (¾ done). Some holes in the

ceiling from when they installed the new ventilation
system have been covered up.
TBD:
● New windows with security guard (needs to
be ordered, first need better measurements
and CAD)
● Parts of ceiling needs to be painted
● Walls painted
● Electrician needs to do some installation
● Mirrors ordered and put up on new walls
● Sound setup needs to be checked with
ljudgruppen
○ Bluetooth or analog?
Timeplan: Probably something like December for
completion.
FS to publish timeplan in board slack.
Is it an option to go for professional work?
Expensive but could be an option if we want to
speed up the work.
Work and material needs to be ordered during
2020. Important to report towards the grant.
Might be easier to get help if we are specific on
what needs to be done and how much time is
needed (rather than having general events where
everyone can join) FS.
Ny hemsida och
grafisk
profil/logga

NN

April

2020-06-14
NN ger en kort uppdatering om att vi har dialog
med flera byråer och frilansare. Nu är det sommar
så vi vill förmodligen inte börja förrän till efter
sommaren.
2020-08-12
Gruppen har haft semester. Vi har beslutat för
Daniel Johansson som grafisk designer, vi har haft
uppstartsmöte samt ett första “skissmöte” men inte
valt att gå vidare med någon skiss. Nästa möte är
den 24/8. Innan semestern började vi jämföra
webbbyråer men har satt det på paus lite.
2020-09-15
Tar in offerter på hemsida, möte på Torsdag om
detta. Kanske kan ta ett beslut.
Förut fanns två alternativ, nu finns det 6-7 förslag
totalt. JL med i processen.
Daniel klar med två förslag för grafisk profil som
snart kommer kunna presenteras för föreningen.
Mål att bli klar detta året.
Förslag: När vi offentliggör den nya grafiska profilen
så kan detta göras tillsammans med någon form av
merch som finns att köpas.
Fråga: Hur ser lösningen ut för inlogg vs ickeinloggning på hemsida?
Går det att fortsatt ha en koppling till dans.se?
Fortsatt dialog med styrelse om detta skulle betyda
nya kostnader.

2020-10-11
Se punkt i protokoll.
Ledar och DJstipendie

PMO

Sept

2020-09-15
PMO har tagit fram dokument och samlat, hur går vi
vidare? Uppdatering gällande ekonomi och
ledarbidrag efter dialog med Rickard.W
Kan vara en poäng att inte ha detta som en uppgift
för styrelsen, kan vi hitta en lösning där detta är
självorganiserat av ledarkåren?
Går det att automatisera mer? Går det att göra en
närmare integration med dans.se?
MO får i uppdrag att titta på om det går att
effektivisera processen.
2020-10-11
Ledare och dj behöver en ansvarig person som
organiserar.
All admin behöver göras av ledare/djs själva.
Ledarbidrag kan inte sänkas utanför årsmötet som
stadgar ser ut nu. (Till skillnad från kurspris som
ligger helt på styrelsens bord enligt, Rikard, och
stadgar/praxis).
Uppmuntra ledarna till frivillig halvering av
ledarbidrag.

Important to keep track of the hours teached
(covered in dans.se).
Plocka upp detta igen men inte kritiskt nu. Lite
diskussioner kring möjligheter till koppling
mellan dans.se och eventuella system som
använder dans.se API för att kunna dra ut.

● Rapporter och skrivelser
a. Ekonomi
i.

b. Forum

Ekonomiunderlag framtaget för höjning av kursavgift under halverat
antal deltagare/kurs under Covid-tider
1. Vi går igenom den presentation som ska ut genom bulletinen.
2. P.g.a minskat intresse från ledarkår nästa period så kan det
vara en skillnad på c.a. 60tkr från minskat antal kurser.

i.

Vi har haft problem med städ i några veckor men har fått städat i
lokalen nu
1. Städbolag hävdade att de hade problem att komma in, nu har
de kommit in dubbelt. Nu har de fått nya taggar.
2. Behöver se över kontrakt!

ii.

Någon har öppnat ena nödutgången vilket resulterat i att vi fick ringa
journumret (GBG stad). Det fungerade bra.
1. Om dörren öppnas så behöver du fysisk nyckel för att låsa!
2. Behöver nyckelorganisering! Köpa nya taggar och gå igenom
nycklar! (TODO)

c. Övrigt
i.
Hemsidan har fortfarande problem med kurslistan och även Mina
Sidor

1. Kan inte komma in på “Mina sidor”
2. Certifikat utgånget, server för gammal för uppdatering?
3. Ny server finns men behöver DNS fixas (MO)
● Grafisk profil
a. Nova går igenom grafisk profil och highfiverotates arbete och den
omröstning som ska ut till medlemmar i ett första skede.
i. Ny logga
ii. Ny font till webbsida
iii. Färgtema
1. Gick igenom process av val av färgtema som för tillfället
har förslag med turkouise och roströd som våra nya
huvudfärger.
● Hemsidan beslut (Föreningen)
a. Beslut om att gå vidare med Jenny Ryden (webviken.com)
i. Frilansare, 1 person (webutvecklare som kan kompletteras med
UX/UI design med kompetens inom föreningen)
ii. Fast pris (inte betalt per timme)
iii. Olika alternativ för hur stor rullande support (i.e admin och
support av hosting)
iv.
Diskuterar betalningsmodell och hur mycket risk det involverar i
detta fallet när det är en person som allt hänger på.
v. Förslaget som ligger på bordet är alternativ 2 i webvikens
förslag i materialet (som innefattar underhåll av hosting). Detta
är ok’at av revisorer och utarbetat av High five rotate.
vi. Tidsplanen är att hemsidan skall vara klar till årsskiftet.
vii. Styrelsen beslutar om att gå vidare med förslaget med en utgift
på ca 90 000 tkr och 12 000/år för löpande uppdateringar och

support (i dagsläget ligger det på några hundra men därav
problem)
● Städ (Lokalen)
Medlem kontaktade städfirma och löste den sittuation som kom upp enligt ovan. Vi
behöver ett kontrakt. PMO håller kontakt med medlem.
● Medlemskap (Medlemmar)
Många av våra medlemmar förstår inte att vi har ett brutet verksamhetsår. Det har varit tydligt i år. Vi
behöver på något sätt arbeta med att det blir uppenbart. Vi behöver också kontrollera hur det blir med
tillgodo, medlemskap och kurser.
Dans.se: Om du behöver betala medlemskap i samband med kursavgift och har tillgodo så ska det
lösas automatiskt.
E.g. ny termin med en helgkurs men du har inte medlemskap och du har mycket tillgodo: då kommer
allt att tas från tillgodo. Fungerar det så?
För tillfället ser det ut som 0/0 i avgift/betalat för de som betalat medlemsavgift, varför?
Om du har tillgodo, tas det för både kurs och medlemskap eller är det bara för kurs?
Har vi olika templates för mail beroende på situation?
En möjlig lösning för framtiden är att medlemskapsstatus är en del av bulletinutskicket.
MO frågar dans.se om läget.

● Inkomna mail (Medlemmar)
a. Efterfrågan av omnämnande i bulletin av bortgång.

● Övriga ärenden
a. FT Fri träning på forum
i.

Börjat med fri träning 2 ggr i veckan. Verkar som om behovet
av att komma och träna är mer uppfyllt. Riktat främst till de
som inte har möjlighet att komma till forum på andra sätt.

ii.

Diskussion om det är så att vi behöver skapa fler möjligheter
för att komma till forum. I nuläget med FT så ger vi möjlighet
till alla medlemmar att komma till forum två ggr i veckan.

b. Couple only sign-up to courses
i.

Possibility to restrict sign-up in dans.se to pair only.

ii.

Problem med organisering kring de som anmäler sig singel och
skall paras ihop. Vem skall göra detta? Hur garanterar vi att de
som blir ihopparade fungerar?

iii.

Med hjälp av FB grupp för att hitta par så fungerar organisering
tillräckligt bra.

iv.

Styrelsen tar beslut om att det endast skall gå att anmäla sig i
par.

v.

Skriv till kursadmin om detta HL

● Nästa möte
2020-11-19 18.00

● Utskick genom Bulletinen
a. Höjd kursavgift
b. Paranmälan

● Mötet Avslutas

Pauline Munoz Olsö

Hampus Linander

Mårten O

Ordförande

Sekreterare

Justerare

