Trolldansarna styrelsemöte

2019-04-17

Anette Nilsson
Mats Nissilä
Lena Idebring
Satu Nilsson
Lennart Bergström
Arianne Sundman
Kristoffer Viström
Carina Hallén
Inger Bydén
Linnéa Eriksson
Mathias Jakobsson
Raymond Lövgren Yvonne Forsman

§13 Arianne förklarade mötet öppnat.
§14 Dagordningen godkändes
§15 Till justeringsperson för mötet valdes Satu Nilsson.
§16 Information från Ordförande
Från föregående protokoll:
Rapport:
Förslag:

Arianne Sundman

Inget
Mail har inkommit gällande Dansens dag den 29/4. Arianne undrar om vi
ska vara med och göra något.

Beslut:

Styrelsen beslutade att vi inte deltar i arrangemanget. Satu ska
återkoppla detta till berörda.

Carina Hallén

§17 Information från Sekreterare
Beslut:

Inga

§18 Information från Kassör

Linnea Eriksson, Mattias Jakobsson

Rapport:

Linnéa informerade om balans- och resultaträkningen. Specificering av
belopp återfinns i separat dokument i dropbox.

Beslut:

Inga

§19 Marknad
Rapport:
Förslag:

Lennart Bergström
Lennart påpekade att vi måste lägga krut på marknadsföring.
Ett förslag är att vi ska göra inspirerande små filmer.

Beslut:

Beslutades att marknadsföringsgruppen, dvs, Anette, Mathias,

Lennart och Yvonne ska träffas efter påsk och jobba med
frågan.
§20 Fastighet och teknik
Rapport:

Raymond Lövgren
Målning av lokalerna håller på. Toaletterna är målade. Det är en bonus
om allt är klart till vårfesten.

Beslut:

Inga

§21 Lokaluthyrning
Rapport:

Raymond Lövgren
Arianne bokar möte med Selånger om lokaluthyrning efter Selångers
årsmöte vilket är den 9/5.

Beslut:

Inget

§22 Hemsidan
Från föregående protokoll:

Mats Nissilä
Förslag att den som ansvarar för hemsidan sköter även Nyheter och
Kalender.

Beslut:

Beslutades att Lennart diskuterar frågan med Kersti Renander.

§23 Kurs vuxen/Antagning
Från föregående protokoll

Raymond Lövgren
Motion från medlem angående prisstege – utbildning dans.se för att se
möjligheter.

Rapport:
Brev från medlem

Brev har inkommit, se ”Till föreningen Trolldansarna 190410.pdf” i
dropbox.

Antagningsregler

Satu tog upp problemet med att personer avbokar kurser så sent så att
reserver inte hinner komma med på kursen.

Gemensamma avslutningar
/samarbetet

Gemensamma avslutningar mellan nivåerna/hur ser samarbetet ut
mellan samma nivåer under pågående termin?

FB-inlägg

Fb-inlägg vid avslut av kurs
Brev från medlem – se under arbetsmaterial 2019/20

Kursstruktur

Lennart påminde om att vi har lokalerna 42 v men använder de ca 32 v.
Han föreslår att, för att utnyttja lokalerna bättre så kan vi ha upplägget 8
ggr 1.5h x 2/termin. Kristoffers invändning: Materialet bygger på 10 ggr
enl utbildning.

Förslag:
Antagningsregler

Flera förslag gällande antagningsförfarandet diskutterades.

FB-inlägg

Tacka sina elever vid kursslut på fb.

Kursstruktur

Se över möjligheter till förändrad kursstruktur, 2 kursstarter per termin
åtminstone på grundnivå

Beslut:
Brev från medlem

Beslutades att Inger och Kristoffer tar med sig synpunkterna
till instruktörsgruppen.

Antagningsregler

Beslutades att för att minska problemet med att folk ”håller
på” platser så ska vi
• låta uppdatera antagningsbeskeden med text om att säga
ifrån kurser senast två veckor innan kursstart annars blir
man betalningsskyldig för kursen.
• Ändra ”Sista inbetalningsdag” till 14 dagar innan kursstart.

Gemensamma avslutningar .
/samarbetet

Beslutades att hänskjuta frågan till instruktörsgruppen

FB-inlägg

Beslutades att hänskjuta frågan till instruktörsgruppen.

Kursstruktur

Beslutades att styrelsen lämnar över till instruktörsgruppen
att titta på frågan.

Motion om prisstege

Beslutades att vi utreder frågan vidare. Raymond och Satu ska
ha ett möte med dans.se och diskutera bl a detta

§24 Barn och Ungdom

Inger Bydén

Beslut:

Inga

§25 Tävling

Kristoffer Viström

Beslut:

§26 Utbildning

Inga

Kristoffer Viström / Inger Bydén

Förslag:
Beslut:

Styrelsen beslutade att ge i uppdrag till instruktionsgruppen att gå
igenom beskrivningarna av kurserna samt samordna kurserna med
fiket till det bästa för alla parter.
Beslutades att Kristoffer får återkomma med hur och var Kick-Offen
ska hållas.

§27 Trivsel

Lena Idebring

Beslut:
Vårfesten

Det har beslutats att dansen är i rotundan.
Beslutades om reducerat pris för funktionärer: de betalar 50
kr.

Julfest

Beslutades om Tema: regnbågsfärger och presentkort till pris.
Styrelsen beslutade att vi håller till på Bergsåkers Folkets hus
med julfesten.
Beslutades att trivselgruppen kollar upp orkestrar och
tillgängliga datum.

§28 Övriga frågor
Rapport:
Dansfest

Dansfest i Härnösand 24-25 maj.
Härnösand har skrivit till oss och de vill bilda ett dansråd inför festen. De
lokala föreningar får vara med och tycka till om dansfesten. Två från varje
grupp/förening.

Nationaldagen

Fråga: Blir det nån aktivitet på årets Nationaldag?

Beslut:
Dansfest

Styrelsen beslutade att vi inte ställer upp som förening men
enstaka medlemmar får förstås ta på sig uppdrag. Men vi kan
hjälpa till att marknadsföra på sociala medier.

Nationaldagen

Beslutades att vi sätter upp Janne Modigs tält och att vi deltar
på samma sätt som förra året.

§29 Nästa möte
Förslag:
Beslut:

Nästa möte måndag den 20:e maj.

