Styrelseprotokoll

Datum

1601123

Plats

Bergsåkers folketshus

Närvarande

Lennart Bergström
Annette Blomqvist
Lotta Burefjord
Roger Englund
Roger Hallin
Angelica Jyttner
Kerstin Larsson
Raymond Lövgren
Elenour Parment

Inte närvarande

Alf Fornell, Linnéa Eriksson, Lars Näslund,
Annki Rosth,

Styrelsemöte
§ 101 Mötet öppnas
Lennart Bergström förklarade mötet.
§ 102 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 103 Val av justeringsperson
Till justeringsperson för mötet valdes Angelica Jyttner.

•
•

§ 104 Information från sekreteraren
Rapport: Inga.
Förslag:
- Nya toasitsar till toaletterna.
- Ljussensor till toaletterna så att det inte kan slås av med personer kvar.
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(3)

•
•

- Feedback från deltagare på Smooth Fox/Jive:
o alldeles för många deltagare, knuffigt och bökigt
o innan start gå igenom hur man byter partner i ringarna
o var det inte paranmälan så hur kan det vara så många fler tjejer?
o bortkastade pengar
Beslutsfrågor: Inga.

•

§ 105 Information från kassör
Beslutsfrågor: Inga

•

§ 106 Information från Marknad
Beslutsfrågor: Inga.

•
•

§ 107 Information från Teknik
Beslutsfrågor: Inga.
Från föregående protokoll: Revidering av antalet utplockade headset. Det är 1 headset
som har inhandlats.
.
§ 108 Information från Kurs vuxen
Rapport: Kursstart måndagen den 30/1.
Beslutsfrågor: Inga.

•
•

§ 109 Information från Fastighet
Beslutsfrågor: Inga.
.

•
•

•

•
•

§ 110 Information från Utbildning
Rapport: KLK1 så väntar vi på utbildningsdatum.
- Håkan Axelsson har önskat en KLK3. Den kostar ca 5.500 hos Brobäck. Håkan Torsell
håller på att utveckla en KLK3 med UBSS med mer ledarskapsinriktning. Styrelsen
beslutar att vänta in Torsells upplägg för att sedan besluta och boka utbildning i början
av 2017. Kerstin tar kontakt med instruktörerna och sonderar intresset.
-Styrelsen beslutar att boka in Johan Åhs inspirationskurs aug/sep.
Beslutsfrågor: Flytta inspirationskursen med Johan Åhs till i början av hösten 2017.
Peter Smeds har ställt frågan om han kan få köra buggkurser på Hanssons loge. Styrelsen
beslutar att bifalla men att kurserna hålls i vår regi, utan betalning för varken honom
eller deltagare. Diskussion ska fortsätta angående om vi vill göra en exklusiv danskväll
på Hansson som byte.

•

§ 111 Information från Trivsel
Beslutsfrågor: Styrelsen föreslår att ha tre danser under våren. Jannez 22/1, Blender 2/4,
vi söker band för dans i skiftet feb/mars.

•

§ 112 Information från Barn & Ungdom
Förslag: Ungdom som tar med kille till ungdomskursen går kursen gratis. Styrelsen
beslutar att bifalla idén.
Beslutsfrågor:

•

•

- Byta namn på e-post-adressen så att Magic försvinner. Ny e-post blir
bou@trolldansarna.se
- Kontaktkort för barn & ungdom att dela ut i skolor mm. Styrelsen beslutar att kort kan
beställas hos exempel Vista Print.
Barnkurserna kommer att vara 10 ggr.

•

§ 113 Information från Tävling
Beslutsfrågor: Inga.
.

•

§ 114 Övriga frågor
Beslutsfrågor: Inga.
.
§ 115 Nästa möte
Nästa möte måndag 16/1 kl. 18.00 på Bergsåkers folketshus.

Vid protokollet
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