Styrelsen informerar April 2012
Swingkattens styrelse består sedan årsmötet den 3 mars 2012 utav: Anna Axelsson (ordförande),
Carl-Henrik Felth (vice ordförande), Henrik Pedersen (kassör), Linda Fredberg (sekreterare), Daniel
Böling, Emilie Anér (ledamöter) samt Alma Kirlic, Tiiti Valonen och Lisa Eriksson (suppleanter).
Vad står på styrelsens agenda den här våren? Jo, följande:
 Vi ska ta fram en lathund för projekt som drivs i Swingkattens regi. Detta för att det ska bli
enklare att dra igång och driva projekt, både för de ansvariga och för styrelsen som ska stötta
projektgrupperna. Det finns mycket kring ekonomi, logistik mm att tänka på! En
referensgrupp kommer att tillfrågas om att vara bollplank i det här arbetet. Processen leds av
Anna och Henrik.
 Vi jobbar vidare med ett förslag på förändrade skrivningar kring föreningens utbildningsfond.
Tanken är att reglerna ska bli tydligare och utnyttjandet så rättvist det bara går. Så snart ett
förslag finns färdigt kommer detta skickas ut till berörda för synpunkter och kommentarer!
Arbetet leds av Anna och Andreas Pettersson.
 Under året ska föreningen utreda behov, förutsättningar och konsekvenser av att skaffa en
egen lokal. Detta arbete leds av Emilie och kommer att pågå under hela året.
 Vi är bollplank för projektgrupper som planerar för Bluesworkshop ( augusti), Sweden Balboa
Weekend (september) och Uppsala Boogie Woogie Dag (november).
 Senast den sista april ska vi skicka vår ansökan om lokaler till kommunen för kommande
läsår. Kursrådet och socialdansrådet har sammanställt sina önskemål och skickat till vår
lokalansvariga Leelo Keevalik. Styrelsen har godkänt ansökan.
Möjligheter att engagera sig:
 Föreningen söker en ny lokalansvarig!! Leelo flyttar snart från stan och denna
nyckelfunktion behöver tillsättas med annan person. Är det ett ansvar som Du känner skulle
passa Dig? Prata med Leelo eller Anna om du vill veta mer om vad det innebär.
 Vill du vara med och förbereda Swingkattens deltagande i Kulturnatten? Kontakta Henrik
eller Emilie, som ansvarar för arrangemanget från styrelsens sida.
 Vill du vara med och arrangera vår årliga utflykt med Lennakatten? Kontakta Carl-Henrik
Felth som är styrelsens kontaktperson.
Du är alltid välkommen att höra av dig till oss i styrelsen om du har frågor, funderingar eller idéer!
Våra mejladresser finner du på styrelsens sida på hemsidan, under ”Föreningen”.
Styrelsen genom Anna
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