Styrelsemöte 2019-04-29

Datum/Tid/Plats:
Kallande och ordförande
Sekreterare
Närvarande

2019-04-29, 19.00–21.00, Art Clinic, Jönköping
Jeremy Wyon
Anna Arlbrandt
Jeremy Wyon, Anna Arlbrandt, Catarina Nord, Marcus Anefur,
Theresa Sagström, Rebecka Nietsche, Rickard Nilsson, Staffan Fagerlind
o Anna Sandström

Icke närvarande

Angelica Norén

Justerare

Catarina Nord och Marcus Anefur

1. Uppvisningsgruppen
Den 25 maj är sommaruppvisningen i Arenan, Idrottshuset i Jönköping kl 14.00. Värnamo och
Oskarshamn har tackat nej att komma och visa upp sig.
2. Lokalen
Ljuddämpningsvägg- Jeremy Wyon har inte hittat någon lösning för ljuddämpning.
Graffitti- Theresa Sagström har varit i kontakt med kulturskolan. Jeremy har varit i kontakt med KFUM
som också har en graffittimålare.
Spegelvägg- Spartans har ansökt om bidrag men fått avslag för detta.
Skåp- Jeremy Wyon har tagit med skåp och ställt i lokalen. Det finns ytterligare skåp att ställa dit om
föreningen önskar.
Städning av lokalen har skötts av Rickard Nilsson. From mars till oktober får de aktiva gå in på baksidan
för att vi ska slippa städa i entrén varje söndag. Dörren på baksidan kan stå öppen under passen på
söndagar under sommaren.
Staffan Fagerlind håller på att planera träningstider för nästa säsong, styrelsen ger honom frihet i
planeringen.
3. Sponsring
Ni4M är ny sponsor till Spartans. Avtal skrivs och skylt kommer att sättas upp. Vi har nu fyra sponsorer
men fortsätter att söka fler. Förslag att spela in en reklamfilm för att kunna förklara för kommande
sponsorer vad cheerleading är. Catarina Nord stämmer av detta med Angelica Norén.
4. Tävlingsdräkter
Dräkterna har kommit och motsvarar våra förväntningar för alla lagen.
5. Ekonomi
Preliminär budget för 19/20 presenteras av kassör Marcus Anefur, denna kommer att fastställas under
årsmötet i september.
Alla lag kommer att hjälpa till med försäljning av kakor, NB och liknande. Försäljningen kommer att ske
tidigare på hösten kommande år.
6. Bidrag
Hittills i år har vi sökt hos Svenska Gymnastikförbundet Spartans fick avslag då pengarna var slut.
Fler bidrag hos stiftelser har sökts men Spartans har ännu inte fått svar. Anna Sandström tar tacksamt emot
förslag på fler bidrag att söka.
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Representant från Smålandsidrotten kommer och gästar kommande styrelsemöte för att presenterar
nyheterna för att få söka LOK-stöd.
7. Hemsidan/It
Rickard Nilsson kommer att utbilda Hanna Vinborg som framåt kommer uppdaterar hemsidan med
nyhetsflöde. Nya bilder på träningslagen kommer att tas under uppvisningen.
8. Resturangchansen
Förbeställningar tas upp i oktober/november 2019 för försäljning av Resturangchansen, minimum
försäljning av 2 stycken Resturangchansen per familj. Ny tävling kommer att utlysas.
9. Föreningskläder
Ebba och Thea Norén har tagit fram ett förslag om JSC-hoodie samt en ”support t-shirt” i vuxenstorlekar.
Prisuppgift har kommit in från J-Son men vi kollar även med Cheer-life. Målet är att det är klart nästa
säsong.
10. Info från Headcoach (Staffan Fagerlind)
o Vi räknar med att ha 3 tävlingslag och ett tävlingsförberedande lag till hösten och 4 träningslag.
Med max 20 aktiva i varje grupp.
o Vi är just nu 128 aktiva medlemmar och 57 stycken står i kö. I snitt två nya i kön varje vecka.
Fördelningen av lagen kommer att ske då alla tränar-poster är tillsatta.
o Officiell try-out 13 maj för att locka nya medlemmar utifrån.
o Vi jobbar nu med att täcka upp tränarbehovet för både tävlingslag men även träningslag. Vi
behöver gå ut med annons kontinuerligt om att Spartans söker tränare mot en mindre ersättning.
Särskilt viktigt är att annons kommer ut i sommar i samband med att nya studenter får
antagningsbesked.
o Kursen Aktiv cheer kommer att erbjudas till alla tränare i föreningen.
o Förslag är att skapa en föräldrar-Sport-grupp till hösten, även en föräldrargrupp till försäljning
kommer också att skapas.
Beslut tas av styrelsen att skicka 7 tränare på kurs under 19/20.

11. GDPR
Styrelsen får ett dokument att gå igenom till nästa styrelsemöte skrivet av Theresa Sagström kring GDPR.
En registeransvarig måste finnas i föreningen. Alla medlemmar har givit sitt samtycke vid registrering i
föreningen.
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Nästa styrelsemöte kommer att hållas måndag den 27 Maj 19.00 i Every´s lokaler.

Ordförande

Sekreterare

____________________________

___________________________

Jeremy Wyon

Anna Arlbrandt

Justeras

Justeras

____________________________
Catarina Nord

___________________________
Marcus Anefur

