Trolldansarna styrelsemöte

Närvarande

2019-06-18

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

Inte närvarande
Anette Nilsson
Linnea Eriksson
Mats Nissilä

§47 Mötets öppnande

Arianne förklarade mötet öppnat.

§48 Godkännande av dagorning

Dagordningen godkändes.

§49 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för mötet valdes Kristoffer.

§50 Ordförande

Arianne Sundman

Från föregående protokoll

Arianne rapporterade från mötet med Selånger:

Beslutsfrågor

I samtalet med Selånger så kom man fram till att båda parter sa upp
avtalet från idag, 2019-06-18.
Styrelsen stödjer det beslut som Arianne och Raymond fattat.
Fortsättning följer.

Förslag

Förslag har inkommit om att de som skrivit upp sig till fiket ska få
förtur till en kurs och gå den gratis.

Beslutsfrågor

Beslutades att vi fortsätter som nu, dvs. att fikpersonalen får hoppa
med på de kurser som är under de pass som de står i fiket.

§51 Sekreterare

Carina Hallén

Beslutsfrågor

-

§52 Kassör

Linnea Eriksson, Mattias Jakobsson

Förslag

Förslag har inkommit om att det borde gå ut mejl med
inbetalningskort till kursdeltagare som inte är anmälda, om
medlemsskap varje nytt medlemsår.

Svar

Det är så vi gör (utom nu senast pga en miss)

Beslutsfrågor

Inga

§53 Marknad

Lennart Bergström

Från föregående protokoll
Rapport

Lennart informerade om de annonser som satts in och de som
kommer in i höst i Sundsvall Nyheter.
Lennart påminde om att vi ska göra en enkel film innan kursstart.
Mathias har en idé om att i så fall filma ifrån Ånäsparken.
Ytterligare förslag mottas tacksamt från alla.

Beslutsfrågor

Beslutades att Raymond och Janne Modig får fria händer att arbeta
fram förslag och upplägg inför nästa nationaldag.

Beslutades vidare att Tony Irving har kurs i 10-dans hos oss den
9/11 2019 och ½ 2020. Förslag på danser mottas gärna av Lennart .

§54 Fastighet och teknik

Raymond Lövgren

Beslutsfrågor

Inga

§55 Lokaluthyrning

Raymond Lövgren

Beslutsfrågor

Inga

§56 Hemsidan

Mats Nissilä

Beslutsfrågor

Inga

§57 Kurs vuxen/Antagning

Raymond Lövgren

Från föregående protokoll
Rapport
Förslag

Synpunkter inkom från medlem ang sista betalningsdag inför kurser.

Beslutsfrågor

Svar skickas till medlemmen ifråga, om att vi tagit upp frågan i
styrelsen och att det är bestämt att beslutet om sista betalningsdag
fyra veckor efter antagning står kvar för kursen ifråga.

§58 Barn och Ungdom

Inger Bydén

Från föregående protokoll

-

Rapport

Kristoffer informerade om att Hjalmar, som nämndes i föregående
protokoll, är känd i Jämtland nu – han är med i Jämtlandstv.

Förslag

Kristoffer lade fram ett förslag om att uppmuntra en av våra ungdomar
som gjort väldigt framstående prestationer, med ett bidrag.

Beslutsfrågor

Beslutades om att bidraget beviljas. Kristoffer sköter det
administrativa.

§59 Tävling

Kristoffer Viström

Rapport:

17/11 Jack and Jill.

Beslutsfrågor:

Inga

§60 Utbildning

Kristoffer Viström / Inger Bydén

Rapport

Kristoffer och Inger informerade om att de har delat upp ansvar mellan
dem. Hädanefter är Inger huvudansvarig för instruktörerna och Kristoffer
är huvudansvarig för annat inom utbildningsdomänen.

Beslutsfrågor:

Inga

§61 Trivsel

Lena Idebring

Rapport

Vår- och Jubileumsfest 9 maj.
Tillgängliga band Callinaz, Date, Jannez, Mickeys

Beslutsfrågor

Efter omröstning i styrelsen blir det Date.

§62 Övriga frågor
Beslutsfrågor

Beslutades att vi ska satsa på fler kortkurser/intensivkurser såsom t
ex tjejträning, killträning och Westcoast.

§63 Nästa möte
Beslut

Nästa möte är onsdag 7/8, kl 18.00

