Beslutsprotokoll från Trolldansarna styrelsemöte 2021-04-27

Närvarande

Lennart Bergström
Yvonne Forsman
Satu Nilsson
Christina Sagersten
Louise Sunnälv Persson
Mats Hassbring
Matilda Olofsson
Stefan Nilsson
Carina Hallén

Inte närvarande

Arianne Sundman
Raymond Lövgren
Lena Idebring
Mathias Jakobsson

§339 Mötets öppnande

Lennart trädde, i egenskap av vice ordförande, in som
mötesordförande och öppnade mötet.
§340 Godkännande av dagorning

Dagordningen godkändes.

§341 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för mötet valdes Christina.

§342 Ordförande för mötet

Lennart Bergström

Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna

§343 Sekreterare

Carina Hallén

Beslut

-

§344 Kassör

Mattias Jakobsson/Stefan Nilsson

Beslut

-

§345 Marknad

Lennart/Yvonne/Christina

Beslut

Styrelsen ger Lennart uppdrag att bereda frågan om domänbrevlådor och
lösenord.
Styrelsen beslutade att Marknad tar fram några olika sponsorpaket.

§346 Fastighet och teknik

Raymond Lövgren/Mats Hassbring

Beslut

-

§347 Hemsidan

Yvonne Forsman

Beslut

Alla domänbrevlådor som ledamoten är knuten till ska stå efter
ledamotens namn.

§348 Antagning

Satu Nilsson

Beslut

-

§349 Tävling

Satu Nilsson

Beslut

Satu ska undersöka om det finns nationella digitala tävlingar för
bugg.

§350 Utbildning, Kurs vuxen, Barn och ungdom

Christina Sagersten/Stefan Nilsson

Beslut

De BuggaLosskvällar som vi beslutade om på förra mötet skjuts upp
pga de nya Covidrekommendationerna.

§351 Trivsel

Lena Idebring

Beslut

Trivsel tittar på datum för jubileumsfest till hösten.

§352 Övriga frågor
Beslut

Ärendet ang förfrågan som inkommit om att hålla
sommardansträning beslutar styrelsen att hänför till
instruktörsgruppen.

§353 Förbättra vår ekonomi – frågan som senarelades i mötet

Beslut

Styrelsen ger Arianne uppdrag att ta upp frågan om hyresreducering
med Selånger.
Beslutades vidare att domän Marknad tar fram sponsorsförslag.
Beslutades att Christina formulerar en vädjan till medlemmarna att
skänka 200 kr. Om man som medlem skänker 200 kr så deltar man
även i en utlottning av något vi har på lager.

§354 Nästa möte
Beslut

Nästa möte är tisdagen den 25/5 kl 18.00 via Zoom om inget annat
meddelas.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Carina Hallén

Lennart Bergström

Christina Sagersten

