Beslutsprotokoll från Trolldansarna styrelsemöte 2021-08-03

Närvarande

Arianne Sundman
Christina Sagersten
Lennart Bergström
Yvonne Forsman
Satu Nilsson
Stefan Nilsson
Mathias Jakobsson
Carina Hallén

Inte närvarande

Louise Sunnälv Persson
Mats Hassbring
Lena Idebring
Raymond Lövgren
Matilda Olofsson

§377 Mötets öppnande

Arianne öppnade mötetsom ärett kort styrelsemöte för attfatta
någrabeslut.

§378 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för mötet valdes Satu.

§379
Frågan vad som gäller för att fatta beslut via Facebook diskuterades.
Beslut

Styrelsen avvaktar med beslut i frågan till nästa möte.

§380
Beslut

Förslaget till kursschema för hösten godkändes av styrelsen.
Beslutades vidare att priset per deltagare är 650 kr för 12 gånger.
Det är paranmälan som gäller(utom till förar-och följarkurserna) och
att man dansar med samma person hela kursen.
Antal antagna par beslutas till högst 10. Instruktörer får delta gratis i
veckokurserna i mån av plats men måste också dansa med samma
partner hela kursen.
Instruktörer som har för avsikt att delta på någon av veckokurserna
ska också anmäla sig.

Styrelsen beslutade om obligatorisk anmälan till Trollsöndag och en
avgift på 50 kr per person som man då förlorar om man inte dyker
upp. Om det visar sig att folk ändå låter bli att dyka upp så får vi
ändra på det konceptet och ev ta ut en högre avgift.
Beslutades att Trivsel avgör om fiket ska vara öppet och de ansvarar
också för att det sköts coronaanpassat, dvs att inte för många
samlas i fiket samtidigt. Lokalen öppnar 15 minuter innan kursen kör
igång och låses 15 minuter efter att kursen startar.
Kursstartför veckokurserna beslutades till den 12/9.
Kickoff beslutades till den 12/9. Utarbetande av aktiviteter på den
sker senare.
Beslutades att Micteamkurserna körs 6-7 söndagar (varannan vecka)
som helgkurser där man anmäler sig till en dag. Olika inriktningar
olika dagar, t ex tävlingsträning, inspirationsbugg, slowfox,
förar/följarträning.
Beslutades att priset för Micteamkurserna är 500 kr/kurs som är ca
5timmar.
Micteamkurserna startar den 19/9 och styrelsen beslutar att föreslå
till Andreas att han håller en kickoff med instruktörerna den 18/9.
Instruktörerna får delta gratis i en av Micteamkurserna.
§381
Beslut

Styrelsen beslutade att i policyn, som säger att de som tar egen bil
med minst ett tävlingspar i till tävling har rätt till ersättning, läggs nu
till att även en målsman + ett tävlande barn i samma bil ska omfattas
av vår policy för reseersättning.

§382 Nästa möte
Beslut

Arianne lägger ut förslag på datum för höstens möten i
Facebookgruppen.
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