
Abu bestyrelsesmøde d. 4. oktober 2022.
Zoom kl.20-21

Deltager: Tatjana, Marianne, Sasha, Nuunu. Nuunu er referent.

1. Frivilligt arbejde. Vores grundsten: Marianne lægger ud med at snakke om frivilligt arbejde og
at der må lægges nogle frivillige timer i for at få foreningen op og stå og til at køre rundt.
Tatjana fortsætter med at fortælle, at der er frivillige foreninger, hvor det forventes at der
lægges frivillig timer i foreningen.
Nuunu siger at hun er enig og tilføjer at man nok gerne vil lægge frivillige timer i foreningen,
fordi man brænder for Akroyoga. Sasha fortæller, at hun bliver lidt nervøs og at hun har mange
interesser og gerne vil prioritere projekterne/arrangementerne ift om de er lønnet/ulønnet og
hendes andre interesser. Og at hun brænder for Akroyoga og foreningen.

2. Lønningsmodel: Vi gennemgik lønningsmodellen, så alle forstod den. Det tog lidt tid og trak
tænder ud, men vi kom igennem. Vi snakkede om hvad der kunne ændres så det blev mere
overskueligt på de forskellige poster. Fx. At det administrative skulle have sit eget exel-ark
med beregninger.

3. T-shirts venter vi med at snakke om til et andet tidspunkt og vælger ikke at genbestille lige nu.

4. Udarbejdelse af foreningshåndbog med diverse guidelines ift. aflønning, undervisning,
projektarbejde, kommunikation etc: Kort snakkede vi om at det kunne være godt med en
håndbog for foreningen med de aftaler man nu har lavet. Så de nye medlemmer eller
undervisere kan læse den i forhold til løn og meget andet. Der blev ikke stemt eller talt mere
om det. Drøftes videre til et andet møde.

5. Hvordan fordeler vi projekterne+lønnen heraf mellem bestyrelsens medlemmer for dem som
har interesse i dette: Sasha fortæller at hun gerne vil en del af feriecamp projektet og hvordan
det kunne lad sig gøre med at dele ansvarsopgaverne og lønnen. Tatjana siger det er fedt at
Sasha gerne vil det og lige nu har vi “kun” søgt til en uge. Da Marianne har stået for det de
sidste par år, så synes hun at det er Marianne der skal være projektleder for næste års
feriecamp. Der blev snakket om at der kunne vidensdele/oplæring i projektet, så Sasha kan
lave en feriecamp på et tidspunkt.

6. De næste møder vil være den første onsdag i måneden i nov. og dec. Kl. 20-21.


