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Datum

2018-02-14

Plats

Bergsåker Folketshus

Närvarande

Lennart Bergström
Angelica Jyttner
Anette Nilsson
Raymond Lövgren
Carina Hallén
Kenneth Ersson
Ingela Brandsaeter

Inte närvarande

Lars Näslund
Alf Fornell
Roger Englund
Linnéa Eriksson
Mattias Jakobsson

Trolldansarnas Styrelsemöte
§ 140 Mötet öppnas
Lennart Bergström förklarade mötet öppnat.
§ 141 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
§ 142 Val av justeringsperson
Till justeringsperson för mötet valdes Kenneth Ersson
§ 143 Information från Ordförande
•

Beslutsfrågor: Styrelsen beslutar ändra texten i Trolldansanas vision.
Ny text: Trolldansarna ska ha en tävlingsverksamhet som är bäst i mellannorrland med tävlingspar i
olika åldrar.
Styrelsen beslutar att ha Medlemsmöte 18/2 kl. 20:00 Årsmöte 25/3 kl. 20:00.
§ 144 Information från sekreteraren

•
•

Rapport: Genomgång av aktivitets kalender 2018.
Förslag: Lägga in olika danser, typ gammeldans och WCS på våra egna danser i pausen.
Detta kan vi göra själva i pausen.

•

PRO Citys medlemmar saknar hörselslinga i vår lokal, hörslinga finns men är inte inkopplad idag.
Raymond återkopplar till PRO,
Beslutsfrågor: Inga.
§ 145 Information från kassör

•

Rapport: Ekonomirapport per 30 januari.
Ingen kontanthantering i fiket f.om. 2018, reaktionerna från våra medlemmar har varit mestadels
positiva. Fika kort kan fortfarande köpas för 100 kronor i kontanter.
§ 146 Information från Marknad

•

Rapport: Annonsering i digitala media och SN 14 och 21 Jan
§ 147 Information från Teknik

•
•

Förslag: Inget
Beslutsfrågor: Inga.
§ 148 Information från Kurs vuxen

•
•

Rapport: Antagningsläget för vårens kurser, 75% mot förra året.
Event Nationaldagen återkommer med denna punkten.
Beslutsfrågor: Inga
§ 149 Information från Fastighet

•
•

Förslag: Möjlighet att utnyttjande våra lokaler i Folkets Hus effektivare, alternativ ombyggnad av
befintlig kurslokal.
Kan vi bygga ut vår lokal som vi använder idag?
Beslutsfrågor: Inga.
§ 150 Information från Utbildning

•

•

Förslag: Nytt kursförslag som utbildningsdomänen får ta med sig, ska vi göra som Altira och ha 2
kurstillfällen per termin 2 x 8 veckor.
Vi måste utnyttja våra lokaler, står tomt många veckor.
Intensivkurser kan vara ett intressant förslag.
Dåligt uppslutning på våra parträningar, ska vi ha den formen av träning i fortsättning.
Beslutsfrågor: Styrelsen beslutar att DoU får se över parträningen och förslaget på fler kurser per
termin.
§ 151 Information från Trivsel

•
•
•

Förslag: Lokaler för danser i vår? Inget är bokat.
Beslutsfrågor: Inga
§ 152 Information från Barn och ungdom

•
•

Rapport: Dagsläget inom BaU
Förslag: Vi vill skicka Viktor, Selina och Pia på ledarutbildning i barndans via DSF.

•

Beslutsfrågor: Styrelsen beslutar att de ska få gå utbildningen.
Detta i ett led i vår satsning på BoU verksamheten. Ingela skriver instruktörs kontrakt med dem.
§ 153 Information från Tävling

•
•

Rapport: Förberedelser inför DM.
Beslutsfrågor: Inga.
§ 154 Övriga frågor

•

Rapport:
Konstituerande möte söndag 25/3
Skoförsäljning på troll planeras, det är danskor.se som kommer med en återförsäljare.
Angelica bokar en dag med trivsel för att göra en gemensam aktivitet av detta.

§ 155 Nästa möte
2018-03-14 kl. 18:00 Bergsåkers Folketshus.
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