Styrelsemöte West Coast Jitterbugs
Datum :

2020-15.19

Starttid:

18.00

Sluttid:

21.00

Plats:

O nline

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) Susanna
Nem eth (SN - revisor) Jonas Larsson (JLR - revisor)
Ej närvarande: Pernilla Ekelund (PE) Lisa Bolin (LB) Jonna Linde (JL)

Mötet öppnas
Val av mötesordförande
PMO

Val av mötessekreterare
HL

Val av justerare
MO

Godkännande av dagordning
Dagordning godkänns med tillägg
a.

Genomgång av föregående 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. 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.

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.
2020-11-19
Final list of payouts sent to Marcus. (129 payouts
with a total of 180 150 SEK).
He should have started payout by 15/11.
The dans.se registration will need to be done after
the payouts are done. There is a plan for how to do
this (MO+HL).

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
2020-11-19
Has been stable for some time now.
MO has been disabling the old GSuit and migrating
to dans.se
TBD: Main responsible for the mail groups.
To facilitate transparency for new boards it would
be nice to have a general account that also
receives all mail to wcj styrelse. (MO)
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.
Beslut?
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.
2020-11-19
(No update from FS)
FS talked to sound group that says that we already
have the basement set that we can continue to use.
New cinema chairs!
PMO & NN lead on finishing the interior
Ny hemsida

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, 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 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?
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.
2020-11-19
Graphical profile and website: Some meetings with
Jenny before and after release.
Survey: There is a minority with some specific
views but loud voices such as:
● Structure and readability
● Some didn’t like either options
Many happy with the color scheme.
[Link to drive for full survey]
Sent summary of survey to Daniel with some things
from above where he will work on some further
points and create a third alternative.
Keep stomp as it is (with some small changes) but
add “swing dance in Gothenburg”.
Will do some test with a “straighter” version of
shuffle that might result in a third version.
A lot of feelings and we need to be harder
regarding keeping a nice tone when talking about
things online.
Homepage:
Some work with wireframes otherwise as planned.
Invoice needs handling. PMO will solve the invoice.

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
Har sagt att 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)
(Rikard).
Uppmuntran 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.
2020-11-19
PMO pratat med ledarkåren. Still no one that
handles the management of the ledarbidrag but the
registration of hours is taking place.
Clarified the situation regarding the 2 year deadline
for bidrag to the ledarkår. If ledarkåren want
something else, they need to be involved and ask
for it and also managing the stipendie. There is
currently no one picking this up from ledarkåren.
Send out a mail to ledarkåren summarising the
situation and asking if there is something that
someone wants to pick up? (PMO)

● Rapporter och skrivelser
a. Ekonomi
i.
ii.

b. Forum

NN har skickat ansökan till Riksidrottsförbundet för hösten för sammanlagt 48
tkr. Nästa ansökan i januari (NN).
Vi ligger efter med utbetalningar av utläggsredovisning, vi behöver lösa det.
(HL)

i.

Behöver nyckelorganisering! Köpa nya taggar och gå igenom nycklar! (MO
köper nyckelskåp och taggar)

c. Övrigt
i.
All verksamhet inställd tillsvidare pga rådande omständigheter i Västra
Götaland.

1. Betalar fortfarande en signifikant hyra, kan vi hävda att detta är
ett nytt läge för vidare reducering?
a. Bidrag från kulturnämnd?

i.
ii.
iii.

Oklart om vi uppfyller kriterier
Deadline 27 Nov
NN kollar läget

b. Göteborgs lokaler
i.
Fråga om reducering av hyra (PMO)

Grafisk profil
Nova går igenom grafisk profil och highfiverotates senaste arbete. Daniel vill ha 5k mer för revidering
av logga igen. Kan vi godkänna det?
ii.
Uppdatering logga
iii.
Beslut tas om att betala Daniel 5k för extra arbete med logga (se ovan).

Städ (Lokalen)
Vi har haft problem med städ som inte utförts korrekt trots dubbelt pris det senaste året - 6000 kr mot
3000 kr tidigare.
Städbolag hävdade att de hade problem att komma in, nu har de kommit in dubbelt. Nu har de fått
nya taggar. Alf upplever ändå inte att de städar som lovat.
● Behöver se över kontrakt! Alf har möte med dem och ska bevaka frågan mer. Han tycker att
vi borde byta städfirma till en mer hållbar lösning.
● 3 månaders uppsägningstid
● Beslut tas om att säga upp nuvarande städfirma
● NN pratar med Alf & Anne om beslut och om möjligheten att de tar kontakt och hittar ny firma.
a. Reducera städning till kök och toaletter där de medlemmar som är i lokalen tar ansvar
för resten. Potentiellt att städfirma tar allt vid få tillfällen?
b. Tydlig info till medlemmar som vistas i lokalen om ansvar för städning.
Anne N som dragit i detta har skrivit.
“Alf skrev att det inte gjorts varken extrastäd (för uteblivet stöd) eller det ordinarie städ som ska göras två ggr per vecka.
Han har avtalat möte med chef/ansvarig på måndag(19 okt), den personen tar då med kontraktet om hon hittar tillgång
till det. Det har varit personalbyte och nu ännu en ny som ska jobba med städet på forum. Jag har frågat Alf om vilken
tid det är och om han önskar jag ska vara med för då löser jag det. Tycker vi borde kunna få pengar/städ tillgodo pga
det urusla arbete de gjort senaste månaderna. Men vi får se. Nu vet du så meddelar jag så fort jag vet mer.

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. En möjlig lösning för framtiden är att
medlemskapsstatus är en del av bulletinutskicket (e.g. personlig info rörande medlemskap, kan vara
tekniskt möjligt MO). Är detta möjligt att arbeta vidare med och lösa? I dagsläget skickar vi ut ca 1 400
st bulletinutskick och har ca 300 medlemmar. Många som får bulletinen tror nog att det fortfarande är
betalande medlemmar.
● Oklart om det är möjligt med MailChimp

●

MO sonderar vilken insats som skulle behövas

Möjlighet till SMS utskick framöver? (Förmodligen betald tjänst MO)

Föreningsutvärdering (Medlemmar)
PMO sammanställer förslag och skickar till resten av styrelsen.
Förslag på innehåll
● Årsmöte
● Kursverksamhet
● Kommunikation från styrelse
● Corona hantering
● Outlook/Future directions

Onlinekurser (Medlemmar)
Local teachers are in general not interested in live streamed lessons but would be ok with
pre-recorded together with some Q&A sessions.
Possibility to have material only available to members?
Concept suggestion: A course publishes e.g. a 1h video every monday that is then
complemented by a live session later in the week where everyone can meet up and ask
questions. (Some teachers have already expressed interest in something like this)
One course could have additions from many different teachers.
Technology: There could be a significant workload editing if you are aiming for a “perfect”
cut, probably good to encourage a more relaxed approach.
Need to have someone that is responsible for supporting the technology while recording,
editing and live sessions.
Tech needed in basic case:
● Stativ
● Film with mobile phone / WCJ ipad
● Youtube app in phone
○ Upload to WCJ account
Possibility to buy a couple of hours material from Felix Berghäll as a starting point for an
online course concept. (JL)
This could then be used as an example for local teachers for how to organize an online
course.

Inkomna mail (Medlemmar)
c.

-

Övriga ärenden
d. Christmas party!

i.
ii.
iii.

Online Christmas party concept (KeL)
JL: Critical to mix DJ with events at specific times, make sure that chat
is used for some types of communication.
Start slack channel (KeL & NN)

Nästa möte
2020-12-16 kl. 18

Utskick genom Bulletinen
e. Föreningsutvärdering
f. Årssummering

Mötet Avslutas

Pauline Munoz Olsö

Hampus Linander

Mårten O

Ordförande

Sekreterare

Justerare

