Beslutsprotokoll från Trolldansarna styrelsemöte 2021-05-25

Närvarande

Arianne Sundman
Yvonne Forsman
Christina Sagersten
Louise Sunnälv Persson
Matilda Olofsson
Raymond Lövgren
Lena Idebring
Mathias Jakobsson
Stefan Nilsson
Carina Hallén

Inte närvarande

Satu Nilsson
Lennart Bergström
Mats Hassbring

§355 Mötets öppnande

Arianne öppnade mötet.
§356 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§357 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för mötet valdes Christina.

§358 Ordförande:

Arianne Sundman

Beslut

-

§359 Sekreterare:

Carina Hallén

Beslut

-

§360 Kassör :

Mattias Jakobsson/Stefan Nilsson

Beslut

-

§361 Marknad

Lennart/Yvonne/Christina

Rapport

Christina informerade om förslaget till sponsorpaket

Beslut

Styrelsen godkänner sponsorpaketen och de ska marknadsföras.
Även Home United ska marknadsföras.

Rapport

Christina informerade om att vi fått förfrågan om vi vill medverka i
Nackstakarnevalen 20-21som äger rum i augusti och där temat i år är
dans.

Beslut

Christina tar reda på mer om vad de förväntar sig av oss.

Förslag

200-ingen: Christinas förslag är ett erbjudande om att om man sponsrar
föreningen med 200 kr så är man med om utlottning av en danskurs och
det förutsätter ett medlemskap när man ska gå kursen.

Beslut

Styrelsen godkände förslaget.

362 Fastighet och teknik

Raymond Lövgren/Mats Hassbring

Beslut

Styrelsen gav Arianne i uppdrag att skicka ett mail till Selånger
gällande reducering av hyran.

§363 Hemsidan

Yvonne Forsman

Beslut

.

§364 Antagning

Satu Nilsson

Beslut

-

§365 Tävling

Satu Nilsson

Beslut

-

§366 Utbildning, Kurs vuxen, Barn och ungdom

Christina Sagersten/Stefan Nilsson

Rapport

Frågan om det finns budget att skicka ledare på kurser togs upp.

Beslut

Christina o Stefan återkommer med en formell förfrågan.

Rapport

Frågan om vaccinationspass diskuterades.

Beslut

Detta får vi ta ställning till senare när tydligare bestämmelser
kommer.

§367 Trivsel

Lena Idebring

Beslut

Christina prelbokar Andreas till den 12/9 så kan han vara med på
kick-off
Arianne kollar med Pernilla på Skönsberg om det är ledigt 20/11.

§368 Övriga frågor
Beslut

Styrelsen beslutade att ha ett fysiskt möte innan sommaren och
diskutera värdegrund.
Styrelsen ber Lennart sammanställa vad som gäller nu.

Beslut

Gällande en förfrågan som inkommit om återbetalning av
presentkort beslutade styrelsen att vi inte betalar tillbaka pengar för
presentkort men vi kan vara generösa och pga pandemin förlänga
presentkort som har kortdatum.

§369 Nästa möte
Beslut

Onsdag den 16 juni kl 18–21(som längst) på plats i Bergsåker då vi
diskuterar värdegrund.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Carina Hallén

Arianne Sundman

Christina Sagersten

