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Plats:

Godtemplargården, Ockelbo

Datum:

den 25 juni 2018

Närvarande ledamöter:

David Söderström
Amanda Romar
Oscar Ylinen
Isak Ferm

Ej närvarande ledamöter:

Wilda Palm

Övriga närvarande:

§1.

Mötes öppnande
David Söderström, mötesordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna
välkomna

§2.

Läges runda
Oscar mår bra, Isak mår pissbra, Amanda mår sisådär och David mår bra.

§3.

Förslag nr 1. Discogruppens beslutsprocess & styrning
David föredrog förslaget, discogruppen beslutade att besluta om beslutsprocessen
och styrningen var för sig.
Beslutsprocessen: Discogruppen beslutade att anta förslaget till beslutsprocess utan
ändringar.
Styrningsordningen: Discogruppen beslutade att anta styrningsordningen utan
ändringar. Discogruppen beslutade även att utse dom underställande ansvariga som
beskrivs i styrningsordningen. Dessa två som Discogruppen har accepterat som
underställande ansvariga är Oscar Ylinen & Amanda Romar.

§4.

Redovisning statistik
David föredrog statistiken för det senaste discot, vilket visar att DJ dominerade där
man inte ville vara och att lekar dominerade där man ville vara. David föredrog även
könsuppdelning gällande DJ posten. Vilket visar att könet man dominerar DJ posten.
Discogruppen beslutade att notera statistikredovisningen.

§5.

Förslag nr 4. Ny §16 i Regelverket för Junis Discon
David föredrog förslaget. Discogruppen var eniga om att förslaget var rätt för §en och
beslutade att acceptera denna § och sätta den i kraft med omedelbar verkan.
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§6.

Problemställen
Discogruppen diskuterade problemställen på discona, Discogruppen diskuterade
inträdet och hur det ska fixas så att fler vill vara i inträdet. Amanda ansåg ur ett
säkerhetsperspektiv att vi behöver veta hur många besökare som finns i lokalen, samt
få bättre rutiner vid inräkning utav besökarna på sommardiscona.
Oscar ansåg att spelrummet bör fixas och föreslog att
n bör förhålla sig till. David höll med Oscar
delvis på punkten gällande att man ska förklara regler med mera.
Discogruppen beslutade att pröva Oscars förslag samt att fortsätta att se över
resterande problemställen.

§7.

Förslag nr 2. DiscoRegel 21 (DR:21)
David föredrog förslaget.
Discogruppen beslutade att anta förslaget till DiscoRegel 21 och sätta det i bruk
omgående.

§8.

Förslag nr 3. Långsiktiga och kortsiktiga discoarbeten
David föredrog förslaget.
Oscar ansåg att detta var behövt.
Discogruppen beslutade att anta förslaget gällande långsiktiga och kortsiktiga
discoarbeten.

§9.

Hur kan discona göras bättre?
David hade inget att föredra och lämnade ordet fritt gällande punkten.
Oscar ansåg att för att kunna göra discona bättre så behöver man ge personalen mer
kunskap om regler med mera. David ansåg att personalen är goda personer i botten
men inte alltid visar just det. Vilket kunde köpas utav resterande ledamöter.
Discogruppen ansåg att för att kunna göra detta så behöver det ske långsiktigt och se
hur det hela utvecklar sig,

§10.

Förslag nr 5. Anta Regelverket för Junis Discon (nya eller gamla)
David föredrog ärendet.
Beroende på att den nya §16 är i bruk så ansåg Discogruppen sig aktiv att anta det nya
förslaget till Regelverk för Junis Discon.
På denna punkt så skrev även närvarande ledamöter under det nya regelverket.

§11.

Övriga ärenden/frågor
Ingen hade några övriga frågor eller ärenden som inte hade tagits upp tidigare under
mötet. David avslutade mötet.

