Beslutsprotokoll från Trolldansarna styrelsemöte 2021-11-14

Närvarande

Christina Sagersten
Lena Idebring
Raymond Lövgren
Yvonne Forsman
Satu Nilsson
Stefan Nilsson
Mats Hassbring
Carina Hallén

Inte närvarande

Matilda Olofsson
Arianne Sundman
Louise Sunnälv Persson
Mattias Jakobsson
Lennart Bergström

§430 Mötets öppnande

Christina utsågs till mötesordförande och hon öppnade mötet.

§431 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§432 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för mötet valdes Yvonne.

§433 Ordförande:
Beslut

-

§434 Sekreterare:

Carina Hallén

Beslut

-

§435 Kassör :

Mattias Jakobsson/Stefan Nilsson

Beslut

-

§436 Marknad

Lennart/Yvonne/Christina

Beslut

-

437 Fastighet och teknik

Raymond Lövgren/Mats Hassbring

Beslut

-

§438 Hemsidan

Yvonne Forsman

Beslut

.

§439 Antagning

Satu Nilsson

Beslut

-

§440 Tävling

Satu Nilsson

Beslut

Styrelsen bordlägger till nästa möte frågan om vilka tävlingar vi ska
arrangera.
Styrelsen beslutade att vid SM står föreningen för kostnader för
lagledarens logi för en natt samt lunch.
Styrelsen bordlägger frågan om höjd milersättning tills kassören är
med.
Styrelsen bordlägger frågan om antal mil för hotellersättning tills
kassören är med.

§441 Utbildning, Kurs vuxen, Barn och ungdom

Christina Sagersten/Stefan Nilsson

Förslag:

Christina presenterade följande förslag.

Beslut:

Styrelsen beslutade följande:
Förslaget godkändes med två reservationer nämligen

• vad gäller
så ska Christina
utreda vidare vilken vecka som blir bäst samt
• vad gäller
behandlas vid senare möte

så får detta

12-veckorskurser kostar 650 kr
Andreas kurser: (oförändrat pris) 8 ggr 650 kr och kommer att
utgöras av tre olika kurser nämligen tävlingsträning, Slowbugg och
inspirationsbugg.
Instruktörer får gå en Andreas-kurs gratis.
Vi släpper vårens kurser måndagen den 22/11 kl 21.

§442 Trivsel

Lena Idebring

Rapport

Vi skrinlägger julmarknad

Beslut

Styrelsen beslutade om
•
3/12 AW
•
10/12 julgröt för styrelse, instruktörer och funktionärer
•
12/12 Luciadans
Louise tar fram en funktionärslista som ska ligga i insläppet.

§443 Övriga frågor
Beslut

Vi tar upp frågan om vision/mål och värdegrund samt
verksamhetsplanen vid nästa möte.
Beslutades att beslutet om att ha trollsöndagar öppna endast för
medlemmar står kvar i första hand året ut.
Senast den 5/12 måste vi fatta beslut om vad som ska gälla
angående medlemskrav för sociala aktiviteter efter nyår.

§444 Nästa möte
Beslut

5/12 kl 18.00 på plats i Bergsåker

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Carina Hallén

Christina Sagersten

Yvonne Forsman

