Beslutsprotokoll från Trolldansarna styrelsemöte 2021-02-23

Närvarande

Arianne Sundman
Christina Sagersten
Mattias Jakobsson
Satu Nilsson
Camilla Stenmark
Git Tjärnström
Linnea Eriksson
LennartBergström
Yvonne Forsman
Carina Hallén
Raymond Lövgren
Lena Idebring

Inte närvarande

Simon Ödmark

§299 Mötets öppnande

Arianne förklarade mötet öppnat.

§300 Godkännande av dagorning

Dagordningen godkändes.

§301 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för mötet valdes Mattias.

§302 Ordförande

Arianne Sundman

Beslut

-

§303 Sekreterare

Carina Hallén

Beslut

Föreningens stadgargås igenom och erforderliga ändringar görs
under det kommande året.

§304 Kassör

Linnea Eriksson, Mattias Jakobsson

Beslut

Styrelsen beslutade att föreningen ska ansluta sig till Home United.
Det är ett enkelt sätt att få in pengar till föreningen.

§305 Marknad

Lennart Bergström

Beslut

Byte av lösenord till funktionsbrevlådor och uppdatering av
vidarebefordran från brevlådor ska ske i samband med
konstituerande styrelsemöte. Se över vilka funktionsbrevlådor som
ska bort när den nya styrelsen är på plats.

§306 Fastighet och teknik

Raymond Lövgren

Beslut

Beslutades att vi avvaktar med att köpa datorn och kollar igen med
Danssportförbundet hur man ska förhålla sig när det gäller
rättigheter till den musik man spelar.

§307 Hemsidan

Yvonne Forsman

Beslut

-

§308 Kurs vuxen/Antagning

Raymond Lövgren

Förslag

Tips om ett upplägg som man kör i Uppsala. Där kör man på lördagar tre
pass, vardera1h20m med 20m paus emellan. Man dansarunder passen
till ett liveband som tycker att det är bra repetition för dem och därmed
spelar till ett bra pris.

Beslut

Vi ser över om vi kan göra nåt liknande när pandemirestriktionerna
lättar.

§309 Barn och Ungdom
Beslutsfrågor

-

§310 Tävling

Satu Nilsson/Raymond Lövgren

Beslut

-

§311 Utbildning

Camilla Stenmark/Git Tjernström

Förslag

Presenterades en genomgång och ett förslag som gäller utbildning, bl a
utbildningsnivån på våra instruktörer samt förslag på nytt innehåll i
dokumenten ”Utbildningsdomänen – ansvar och uppgifter”, ”Styrelsen –
ansvar och uppgifter” och ”Riktlinjer för instruktörer”. Kommande styrelse
får besluta om krav på ledarskapsutbildningar. Materialet ligger i Dropbox
under Arbetsmaterial 2021.

Beslut

Nya styrelsen får efter årsmötet ta beslut om förslagen i dokumentet

§312 Trivsel

Lena Idebring

Beslut

§313 Inför årsmötet
Beslut

Beslutades att Christina skriver ut den sida som ska undertecknasav
styrelsemedlemmarna och lägger i ledarrummet så skriver vi påvar
och en när vi har vägarna förbi. Mattias lägger dit den sida i
förvaltningsberättelsen som ska skrivas under så kan styrelsen
skriva under den på samma gång. Dokumenten läggs ut på
hemsidan senast en vecka innan årsmötet. Valberedningens förslag
läggs ut 4 veckor innan årsmötet.
Kallelse mailas ut senast 3 veckor före årsmötet. I kallelsen ska
framgå var man kan ta del av årsmötesdokumenten. Carina
skriverihop kallelsen och Lennart mailar ut den.

§314 Övriga frågor
Beslut

§315 Nästa möte
Beslut

Tisdag den 23/3kl 18 enligt tidigare beslut.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Carina Hallén

Mattias Jakobsson

Arianne Sundman

