Styrelsemöte 2019-08-05

Datum/Tid/Plats:
Kallande och ordförande
Sekreterare
Närvarande

2019-08-05, 18.00–20.30, Gånglåten 27, Jönköping
Marcus Anefur
Anna Arlbrandt
Anna Arlbrandt, Catarina Nord, Marcus Anefur, Angelica Norén
Theresa Sagström, Rebecka Nietsche, Rickard Nilsson, Staffan Fagerlind
o Anna Sandström (delvis), Sofia Joakimsson, Julie Malm, Maria Graff, Nina
Miroian

Icke närvarande

Jeremy Wyon

Justerare

Catarina Nord och Marcus Anefur

1. Förändringar i JSC styrelse
Då ordförande Jeremy Wyon, sekreterare Anna Arlbrandt och styrelseledarmot Theresa Sagström avgår vid
kommande årsmötet 2019-09-04 är följande personer inbjudna till dagens styrelsemöte för att träffa och
lära känna styrelsen inför eventuellt kommande styrelseuppdrag; Sofia Joakimsson, Maria Graff samt Nina
Miroian. Julie Malm avgår som valberedning och Anna Arlbrandt tar vid inför årsmötet år 2020.
2. Uppvisningsgruppen
Rebecka Nietsche sitter kvar som ansvarig för uppvisningsgruppen. Söndagen den 8 december planeras
juluppvisning i Arenan, Idrottshuset (D-hallen) i Jönköping kl 14.00. Staffan bokar lokal.
3. Lokalen
Lokalgrupp tillsätts och kommer att ledas av Sofia Joakimsson.
4. Tävlingsdräkter
Ekonomisk avsättning görs kontinuerligt för dräkter. Föreningen kommer att behöva köpa in fler dräkter i
större storlekar till befintliga tävlingslag men även till det nya tävlingslaget.
5. Ekonomi
Ekonomisk status presenteras av kassör Marcus Anefur. Budget för 20/21 kommer att presenteras på
årsmötet. Styrelsens föreslår att avgifterna ska kvarstå enligt föregående säsong;
Medlemsavgift
300SEK
Träningsavgift
1500SEK
Tävlingsavgift
1200SEK
6. Bidrag
Sökta bidrag kommer att ge utdelning under augusti månad.
7. Hemsidan/It
Inget nytillkommet.
8. Försäljning
Föregående säsong hade föreningen 3 olika försäljningstillfällen. Kommande säsong tillsätts en
försäljningsgrupp som leds av Maria Graff och Nina Miroian. Snart kommer New Body försäljning igång.
Förslag ligger att Resturangchansen ska ut till förbeställning redan i november och ny tävling kommer att
utlysas. Kassör Marcus Anefur håller i vinst till bästa försäljare.
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Styrelsen beslutar att alla lag ska hjälpa till med försäljning kommande säsong. Styrelsen ger
försäljningsgruppen frihet att komma med nya förslag till kommande försäljningar.
9. Föreningskläder
Cheer-life håller föreningsklädprovning 7 september.
10. Första hjälpen
Det har framkommit att b.la tejpen som finns i första hjälpen-lådan i lokalen används av de aktiva till att
tejpa smycken och tejpen tar därför snabbt slut. Styrelsen beslutar att skapa en ”Först-hjälpen-grupp” vars
ansvarsområde innefattar att fylla på första hjälpen-lådan men även att hålla först hjälpen utbildningar för
alla ledare. Ansvarig för denna grupp blir Sofia Joakimsson.
11. Info från Headcoach (Staffan Fagerlind)
o Instagram: Alla lag har haft Instagram-sidor och vissa lag har även haft privata sidor som har
använts för träning. P ga en incident i somras samt GDPR kommer föreningen bara tillåta
Instagram-sidor för tävlingslagen där sekretessen är hård. Mer information tilldelas de aktiva på
årsmötet. Anna Sandström kontaktar Mia på Smålandsidrotten och ber henne komma och prata
”vett-och-etikett på nätet” samt eventuellt be henne hålla ett föredrag kring god kosthållning.
o Jkpg Maraton: Vill ha cheerleading-närvaro under fredagens FunRun mellan 18.00-19.00 men även
funktionärshjälp under själva maraton. Detta skulle ge låg ekonomisk ersättning så styrelsen
beslutar att föreningen tackar nej till erbjudandet.
o Enkäter: Det kommer in en mängd enkätförfrågningar till föreningen och styrelsen i JSC. Beslut tas
av styrelsen att from årsmötet ska dessa hanteras av sittande ordförande. Fram till årsmötet
hanteras dessa av Staffan och Marcus.
o Aktiva: JSC avslutar säsongen med 130 aktiva. Till hösten 2019 kommer föreningen ha 175 aktiva
cheerleaders. Styrelsen har beslutat att syskon har förtur samt barn till föräldrar som ställer upp
som tränare. Vidare
4 tävlingslag
5 träningslag
3 föräldrar som blir tränare
27 ledare totalt inkl Staffan
Under novemberlovet kommer alla tränare födda 2005 erbjudas att åka till Växjö under 2 dagar på
ledarutbildning. De tävlingstränare som inte har tävlingstränarutbildning och som ska sitta på
mattan på tävlingar kommer att erbjudas utbildning under hösten i Göteborg.
12. GDPR
Styrelsen som tillträder på årsmötet 4 september 2019 får ett dokument att gå igenom skrivet av Theresa
Sagström kring GDPR. På nästa styrelsemöte efter årsmötet väljs en registeransvarig som måste finnas i
varje föreningen. Alla JSC medlemmar har givit sitt samtycke kring hanteringen av data vid registrering i
föreningen.
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Nästa möte kommer att hållas 17.00 som förmöte till årsmötet den 4 september.

Ordförande
____________________________

Sekreterare
___________________________

Marcus Anefur

Anna Arlbrandt

Justeras

Justeras

____________________________
Catarina Nord

___________________________
Staffan Fagerlind

