Beslutsprotokoll från Trolldansarnas styrelsemöte 2019-11-13
Närvarande

Raymond Lövgren
Arianne Sundman
Mathias Jakobsson
Linnea Eriksson
Satu Nilsson
Anette Nilsson
Yvonne Forsman
Carina Hallén
Kristoffer Viström

Inte närvarande

Lennart Bergström
Mats Nissilä
Lena Idebring
Inger Bydén

Ulrica Bjermkvist från valberedningen kom på besök och intervjuade oss lite.

§123 Mötets öppnande
Arianne förklarade mötet öppnat.

§124 Godkännande av dagorning
Dagordningen godkändes.

§125 Val av justeringsperson
Till justeringsperson för mötet valdes Raymond.

§126 Ordförande

Arianne Sundman

Beslut

Styrelsen ger Arianne mandat att slutförhandla med Selånger
och sluta avtal med dem.
Beslutades att styrelsen tittar på materialet från SISU till nästa
styrelsemöte.

§127 Sekreterare
Beslut

Carina Hallén
-

§128 Kassör
Beslut

Linnea Eriksson, Mattias Jakobsson
Styrelsen beslutade att bjuda in någon från försäkringsbolaget
till ett styrelsemöte för att informera. Låt nuvarnade försäkring
ligga kvar i If nästa period.
Mathias får i uppdrag att kontakta revisor.
Beslutsunderlag gällande bokningsvillkor tas fram till nästa
möte.
Varje enskilt fall gällande återbetalning beslutas i styrelsen.

§128 Marknad
Beslut

Lennart Bergström
-

§129 Fastighet och teknik

Raymond Lövgren

Beslut

-

§130 Lokaluthyrning

Raymond Lövgren

Beslut

Beslutades att ta bort info om uthyrning från hemsidan (se
nästa punkt)

§131 Hemsidan

Mats Nissilä

Beslut

Ta bort info om uthyrning som ligger på hemsidan

§132 Kurs vuxen/Antagning

Raymond Lövgren

Beslut

Beslutades att styrelsen ges möjlighet att gå kurs i dans.se.
Beslutades att danserna som Tony Irving ska lära ut blir
quickstep, chacha och rumba enligt medlemsröstningen

§133 Barn och Ungdom

Inger Bydén

Beslut

-

§134 Tävling

Kristoffer Viström

Beslut

Styrelsen uppdaterade budgeten för tävlingen med ytterligare
5000 kr.

§135 Utbildning

Kristoffer Viström / Inger Bydén

Beslut

Beslutades att anlita Andreas(ibland annan från Mic team)
även till våren.
Kristoffer o Inger får mandat att bestämma vilka kurser som
Andreas ska ha.

Beslutades om att anlita PA-Sjöld att hålla en intensivkurs i
gammeldans till våren 28-29/3.
§136 Trivsel

Lena Idebring

Beslut

Beslutades om att till jubileumsfesten beställa den mat de
erbjudit att servera – altså ej buffé. Beslutades att vi väljer
tjälknöl som mat till julfesten.

§137 Övriga frågor
Beslut

Beslutades att Mattias filmar nån kurs, julfesten och nåt mer.

§155 Nästa möte
Beslut

Styrelsemöte 15/1 kl 18-20 och Jubileumsmöte kl 20-21.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Carina Hallén

Raymond Lövgren

Arianne Sundman

