Beslutsprotokoll
Trolldansarnas andra (forts.) konstituerande styrelsemöte 2020-06-24

Närvarande

Arianne Sundman
Raymond Lövgren
Mathias Jakobsson
Linnea Eriksson
Satu Nilsson
Yvonne Forsman
Carina Hallén
Lena Idebring
Lennart Bergström
Christina Sagersten
Camilla Stenmark
Git Tjärnström

Inte närvarande

Simon Ödmark

§ 219

Arianne öppnade mötet.

§ 220

Till justerare utsågs Yvonne.

§ 221

Arianne förklarade lite om hur vi jobbar i styrelsen. Viktigt att alla är med på alla
möten vare sig man är ledamot eller suppleant

§ 222

Ansvariga för respektive domän utsågs:
Fastighet och Teknik
Raymond ställer upp även fortsättningsvis.

Marknad och kommunikation
Yvonne fortsätter med hemsidan.
Lennart fortsätter med marknad men vill även ha hjälp
av oss andra att lägga upp på sociala medier. Christina
kommer också att jobba med denna domän.
Kurs vuxen
Satu tar över som ansvarig.
Satu tar också hand om mail till info@trolldansarna.com.

Kurs Barn och Ungdom
Intresserad får anmäla intresse att jobba med detta.
Christina undersöker möjligheter angående vad vi kan göra
på detta område.
Tävling
Raymond och Satu sköter licenserna, samt anmälningar
till tävlingar.
Att arrangera tävlingar får göras av speciell
arrangörsgrupp som sätts ihop. Ansvar får ligga på
Satu.
Utbildning
Camilla ställer upp som ansvarig för denna domän. Git
jobbar också i denna domän.
Trivsel
Lena fortsätter som ansvarig.

§ 223

Simon Ödmark, 891029-7814 utsågs som kassörsassistens.

§ 224

Linnea jobbar med dokumentation av kassörsrutiner.

§ 225

Alla styrelsemedlemmar, inkl suppleanter, ska ha tillgång till Dropbox och
Facebookgrupp.

§ 226

Arianne berättade om förhandlingsjobbet om hyresavtalet med Selånger. Man enades
om ett ettårigt avtal som går ut sista december 2020.

§ 227

Övriga frågor
Beslut - vi kör inte ”vanlig” kick off i år.

§ 228

Lennart går ut med medlemsmail med höstens planer

§ 229

Camilla och Git tar fram ett förslag på vilka kurser som skulle kunna
köras till hösten på ett Coronasäkert sätt och hur de kan läggas upp.
Parträning? Tjejträning, killträning?

§ 230

Datum för nästa möte beslutas senare via Facebookgruppen.

Vid protokollet
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