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Styrelsemöte
§ 131 Mötet öppnas
Lennart Bergström förklarade mötet öppnat.
§ 132 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 133 Val av justeringsperson
Till justeringsperson för mötet valdes Roger Ragge Englund.

•
-

-

§ 134 Information från sekreteraren
Beslutsfrågor:
Ett förslag har inkommit om gratis fika för instruktörer. Styrelsen beslutar att instruktörer
som leder kurs under terminen och caféepersonal som kontinuerligt är uppsatt på
schema ska får två kort var/termin. Man kan inte få för både instruktör och som
fikapersonal.
En fråga från en deltagare har mejlats in med en fundering om varför det är olika steg
för följare bland de som har kommit till nivå 2. Förklaring är att nyutbildade instruktörer
får lära sig nya följarsteg men det är ingen skillnad i förningen. Så om olika följarsteg lärs

ut så spelar det ingen roll. Men styrelsen beslutar att erbjuda en följarträning med de nya
stegen för alla följare oavsett vilken kursnivå man går.
-

Förslag har inkommit om att sälja danskor från ett Dansskoföretag från Västerås på plats
hos Trolldansarna. Styrelsen beslutar att det är ett bra förslag och att försäljningen ska
ligga i anslutning till en MIC-team-söndag.

•
-

§ 135 Information från kassör
Beslutsfrågor:
600 kr i avgift vill Kronofogden ha för fortsatt kravarbete mot International Deco i Täby
AB för Trolldansarnas räkning. Styrelsen beslutar att vi fortsätter att betala avgiften tom
2019 som är kronofogdens sista år för ärendet.

-

Styrelsen beslutar en ny rutin för presentkort. De måste läggas in som tillgodo på
respektive vinnare för att det ska kvittas mot avgiften.

•

§ 136 Information från Marknad
Beslutsfrågor: Inga.

•

§ 137 Information från Teknik
Beslutsfrågor: Trolldansarna har fått ett erbjudande om att köpa begagnade högtalare
med mix och bluetooth för mindre rum à 2.500 kr. Styrelsen beslutar att köpa det.
.
§ 138 Information från Kurs vuxen
Beslutsfrågor: Inga.

•

§ 139 Information från Fastighet
Beslutsfrågor: Inga.

•

•
-

•

§ 140 Information från Utbildning
Beslutsfrågor:
-Eva-Lena Axelson vill gå utbildning i KLK 1. Styrelsen beslutar att det är ett bra tillfälle
eftersom vi redan har en inplanerad utbildning.
Några instruktörer vill gå KLK 3 som Brobäck erbjuder i vår. Styrelsen har KLK1-3
planerad med Håkan Thorsell varför styrelsen beslutar att säger nej.
§ 141 Information från Trivsel
Beslutsfrågor: Styrelsen beslutar Vårfest 6 maj i Bergsåker. Film är temat för kvällen.
.

•

§ 142 Information från Barn och ungdom
Beslutsfrågor: Inga.

•

§ 143 Information från Tävling
Beslutsfrågor: Inga.

•

§ 144 Övriga frågor
Rapport: Inga.
§ 145 Nästa möte
2017-03-15, kl. 18.00 på Bergsåkers folketshus

Vid protokollet

Lotta Burefjord

Justeras

Lennart Bergström
Justeras

Roger Ragge Englund

