Beslutsprotokoll

Datum

151012

Plats

Bergsåkers folketshus

Närvarande

Lennart Bergström
Annette Blomqvist
Lotta Burefjord
Linnéa Eriksson
Roger Hallin, per capsulam, Skype från
Moskva
Lars Jonsson
Kerstin Larsson
Raymond Lövgren, delar av mötet
Lars Näslund

Ej närvarande

Roger Englund
Annki Rosth
Inga Öström

Gäst under
§114

Pia Björch

Första rubrik här
§ 103
Mötets öppnande
Lennart förklarade mötet öppnat.
§ 104

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 105

Godkännande av föregående protokoll.
Protokollet från förra mötet 150921 godkändes.

§ 106

Val av justeringsperson
Till justeringsperson för mötet valdes Linnéa Eriksson.

§ 107
•
•
•
•
•

Information från sekreteraren
Rapport: Ingen.
Förslag: Inget i lådan.
Beslutsfrågor: Inga.
Från föregående protokoll: Inget.
Aktivitetslista: Inget.

11 (3)
(3)

§ 108

Information från kassör
• Rapport:
- Fakturan till fd ordförande Jonny Norén har förfallit.
Styrelsen beslutar att lämnar över faktura till Kronofogden för åtgärd.
- Den faktura, som avser hyra av Rotundan för tre dagar i maj till
Internationell deco AB, har också förfallit.
Styrelsen beslutar att skicka även den till Kronofogden för åtgärd.
- Rotundan – kvar av pengarna är 10.000 kr som ska reserveras för revisor
enligt Allmänna arvsfonden.
- Deltagare som har hört av sig angående att slippa betala kursavgift.
En har betalt sin avgift men har ej kunnat närvara. Styrelsen beslutar att
personen får ha den till godo till nästa kursomgång.
Den andra deltagaren ansåg att kursfakturan inte var betald och där med
föll anmälan till kursen. Styrelsen beslutar att inget krav på betalning kan
ställas.

§ 109

Information från Marknad
• Rapport: Trollkläder: Kommer att läggas upp på hemsidan så att
medlemmar kan beställa direkt från den.

§ 110

Information från Teknik
• Rapport: Headsetet är inköpt.

§ 111

Information från Kurs vuxen
• Rapport: Rekryteringen av nya instruktörer pågår.
• Aktivitetslista: Upplägg av vårens kurser i november.

§ 112

Information från Fastighet
• Rapport:
- Uthyrningsavtal: Justeringar behövs angående problematiken med
städning. Styrelsen beslutar att kunden ska kunna köpa slutstädning till
fast pris. Normalt inkluderas en depositionsavgift för städning som betalas
vid hyrestillfället. Modig & Co (städföretaget) bestämmer
depositionsavgiften för akut utryckning.
• Aktivitetslista:
- Arbetsdagen i Rotundan skjuts till våren.

§ 113

Information från Utbildning
Rapport:
- Två stycken är intresserade av barnkurser. En är i Sundsvall i oktober
och en i november i Sollefteå. Styrelsen beslutar att skicka dessa.
• Från föregående protokoll: Inget.
•

§ 113

Information från Trivsel
• Rapport:
- Tänkt datum för julfesten 5/12. Stadshuset är tänkt som lokal.

§ 114

Information från Magic
• Rapport: Magic gör besök på fritidsgårdar i Sundsvallskommun och har
prova-på-kvällar för ungdomar 13-18 år. De har sökt bidrag från
kommunen men inte fått svar än. Projektet är tänkt att avslutas med en
intensivkurs den 16 januari.

§ 115

Information från Tävling
• Rapport: Klubbmästerskap 15 november. Öppet för anmälan.
• R-tävling i januari.

§ 116
•
•

§ 117
•

Övriga frågor
Allmänt medlemsmöte 25 oktober.
Monika Lundell som har sagt ja till att representera Trolldansarna i
Mittnorrlands danssportsförbunds styrelse.
Nästa möte
Måndag 9/11 kl. 18.30.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Lotta Burefjord

Lennart Bergström

Linnéa Eriksson

