Styrelsemöte 2019-01-10

Datum/Tid/Plats:
Kallande och ordförande
Sekreterare
Närvarande

2019-01-10, 18.00-20.00, Every, Jönköping
Jeremy Wyon
Anna Arlbrandt
Jeremy Wyon, Anna Arlbrandt, Catarina Nord, Marcus Anefur,
Hanna Vinborg, Rickard Nilsson och Staffan Fagerlind.

Icke närvarande

-

Justerare

Catarina Nord och Hanna Vinborg

1. Styrelseprotokoll
Beslut tas att efter justering ska alla protokoll från styrelsemöten läggas upp för alla medlemmar på
Laget.se
2. Uppvisningsgruppen
Juluppvisningen föll bra ut ekonomiskt, 31.000 SEK innan avdrag för lokalhyran. Inför nästa uppvisning är
det viktigt att boka lokal men också bjuda in andra föreningar i god tid.
Beslut togs att hålla sommaruppvisningen 2019-05-25
3. Lokalen
JSC har svårt att få den tillgång till lokalen som JSC har rätt till enligt avtalet med XFlow. XFlow vill att
JSC ska städa p å icke öppettider i entrén. Diskussion fortsätter med XFlow.
Kvar från föregående protokoll:
- Jeremy och Tessan kollar grafitti-konstnärer.
- Bankeryds glas har kontaktas angående speglar till väggen.
- Beslut tas om att inte tvätta mattan före juluppvisningen.
4. Sponsring
Bussbolaget Aneby buss har tillkommit. JSC måste sätta upp skyltarna i lokalen.
5. Dräkterna
Försäljningen har genererat ungefär 86.000 SEK
- NB 34.000 SEK
- Rosen 5.000 SEK
- N-Ö Basket 2.500 SEK
- Open gym 2.000 SEK
- Kakor 25.000 SEK
Diskussion pågår med dräkttillverkaren Varsity. lämnar offert
Beslut; 61 stycken dräkter köps in för max 1500kr/st
Betalning för bows har inte kommit in Angelica Norén och Catarina Nord rätar ut frågetecknen.
6. Ekonomi
Ekonomin i JSC blir ansträngd av den stora utgiften för tävingsdräkterna, till denna utgift finns det heller
inga bidrag att söka. Styrelsen får i uppdrag att ringa en sponsor i veckan och fylla i alla tillfrågade i
excelfilen som är delad i styrelsen.
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7. Bidrag
1 mars är slutdatum för bidragsansökningar. Air track matta köps in nästa säsong men redskapsbidrag söks
redan nu.
8. Hemsidan/It
Rickard Nilsson uppdaterar hemsidan med bilder som togs under juluppvisningen. Hanna Vinborg tar över
ansvaret för Insta samt Facebook från Staffan.
9. Resturangchansen
Få har anmält intresse för att köpa restrangchansen men JSC kan ta in det antal och sälja som det finns
intresse för. Frivillig försäljning.
Styrelsen beslutar om att utlysa en säljtävling där den som säljer flest resturangchansen vinner ett
hudvårdspaket samt hudanalys på Art Clinic.
10. Föreningskläder
J-son verkar ha billigast föreningskläder om man vill beställa ett litet parti. Önskemål finns om en JSChoodie samt en ”Support t-shirt” i vuxenstorlekar. Angelica Norén jobbar vidare med detta.
11. Info från Headcoach
o Vi behöver rekrytera fler tränare. Idag finns 19 tränare + Staffan men med fler i aktiva i kö för att
börja träna behöver JSC förstärka tränarantalet. Hanna Vinborg hjälper till med annonser i sociala
medier för att rekrytera.
o Martin Funck har kontaktat Spartans angående en ungdomsfestival, vi kommer att tacka nej då
tränarna är hårt belastade.
o Aktiv cheer har flyttats till Jönköping och kommer att hållas i Art Clinics konferenssal 2 mars.
Minst 3 personer måste deltaga för att det ska gå runt och maxantalet är 20 personer. JSC kommer
att söka bidrag från SISU för detta.
o Open Gym- Detta föll mycket bra ut under jullovet. Styrelsen är positiv till att anordna ett nytt
Open gym under sportlovet v.7.
o JSC kommer att för tillfället tacka nej till gemensamma träningar med Värnamo under våren. Det
är mycket som händer i JSC och styrelsens har en positiv uppfattning men beslutar att skjuta på
arrangemanget till framtiden.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas torsdag den 27 februari 18.00 i Peab´s lokaler.

Ordförande

Sekreterare

____________________________

___________________________

Jeremy Wyon

Anna Arlbrandt

Justeras

Justeras

____________________________
Catarina Nord

___________________________
Hanna Vinborg

