Beslutsprotokoll
Trolldansarna styrelsemöte (Skypemöte)

Närvarande

2021-01-26

Arianne Sundman
Christina Sagersten
Mattias Jakobsson
Satu Nilsson
Camilla Stenmark
Git Tjärnström
Linnea Eriksson
Lennart Bergström
Yvonne Forsman
Carina Hallén

Inte närvarande

Lena Idebring
Simon Ödmark

Raymond Lövgren

§283 Mötets öppnande
Arianne öppnade mötet.
§284 Mötets öppnande
Dagordningen godkändes.
§285 Val av justeringsperson
Till justeringsperson för mötet valdes Yvonne.

§286 Ordförande

Arianne Sundman

Beslut:

Arianne ska tillsammans med Lennart titta igenom
föreningens dokument och se om strukturen i t ex
Dropbox kan förbättras.

Beslut:

Styrelsen beslöt att sikta på att hålla årsmötet endera
den 21 eller 28 mars. Arianne ska höra med Lena på Sisu
om hon kan bistå oss och i så fall vilken av söndagarna
som passar bäst.

§287 Sekreterare

Carina Hallén

Beslut

Styrelsen tar, efter lite efterforskning, ställning till om
det är några årsmötesdokument som måste skrivas
under fysiskt.

§288 Sekreterare

Mattias Jakobsson

§289 Marknad

Lennart/Christina/Yvonne

Beslut

Alla i styrelsen funderar till nästa möte på om och i så
fall vilka funktionsbrevlådor vi ska ta bort – om vi kan
slå ihop några samt hur vi ska göra med lösenord.

§290 Fastighet och teknik

Raymond Lövgren

§291 Hemsidan

Yvonne Forsman

Beslut

Vi lägger ut nästa mötesdatum på hemsidan

§292 Kurs vuxen/Antagning

Satu Nilsson/Raymond Lövgren

Rapport Registerutdrag//Arianne.
Arianne och Mattias har påbörjat arbetet. Fråga har
uppkommit om man kan gå igenom utdragen från
belastningsregistret via digital kontakt.
Beslut

Registerutdragen måste gås igenom tillsammans fysiskt.

§293 Barn o ungdom

§294 Tävling

Satu Nilsson/Raymond Lövgren

§295 Utbildning

Camilla Stenmark / Git Tjernström

Förslag: Digitala kurser
Camilla presenterade ett förslag på priser och upplägg för
digitala kurser.
Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§296 Trivsel

Lena Idebring

§ 296 Övriga frågor
Beslut:

Styrelsen beslutade att delta i Gräsroten och lämnar
över till Marknad att registrera oss.
Mattias kontaktar Altira för att få till ett möte om
samarbete.

§ 297 Nästa möte
Tisdag den 23/2 kl 18 enligt tidigare beslut.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Carina Hallén

Yvonne Forsman

Arianne Sundman

