Beslutsprotokoll från Trolldansarna styrelsemöte 2021-12-05

Närvarande

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

Inte närvarande

Arianne Sundman
Mathias Jakobsson
Matilda Olofsson
Lennart Bergström

§445 Mötets öppnande

Christina valdes till ordförande och förklarade mötet öppnat.

§446 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§447 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för mötet valdes Mats.

§448 Ordförande
Beslut

-

§449 Sekreterare:

Carina Hallén

Beslut

-

§450 Kassör :

Mattias Jakobsson/Stefan Nilsson

Beslut

Vi bordlägger frågorna om höjd milersättning och om antal mil för
hotellersättning tills kassören är med.

§451 Marknad

Lennart/Yvonne/Christina

Beslut

-

§452 Fastighet och teknik

Raymond Lövgren/Mats Hassbring

Beslut

-

§453 Hemsidan

Yvonne Forsman

Beslut

.

§454 Antagning

Satu Nilsson

Beslut

Styrelsen beslutade att om någon i paret avbokar så hamnar den
andra längst ner i kön.

§455 Tävling

Satu Nilsson

Beslut

Vi trycker upp två jackor som det står lagledare på.
Styrelsen bordlägger igen till nästa möte frågan om vilka tävlingar vi
ska arrangera.

§456 Utbildning, Kurs vuxen, Barn och ungdom
Beslut

Christina Sagersten/Stefan Nilsson

Micteamkurserna slowbugg, inspiration och bugg är kurser som vi
ställer in söndagar fr o m 16/1.
Kick off 15/1. Vi håller den internt – ingen utomstående instruktör.
Vi tar upp Andreas den 16/1 för instruktörsutbildning.
Antonia är i covidkarantän, vi skjuter på kursen.
Christina kontaktar Arianne o Mattias om belastningsregistret.

§457 Trivsel

Lena Idebring

Beslut

Vi ställer in julgröten

§458 Övriga frågor
Beslut

Beslutades om krav på medlemskap på trollsöndagar även under
2022.
Lennart ser över behörigheter i dans.se.
Arianne får se över vem som ska underhålla behörigheter
Vision o värdegrund måste vi ha ett möte om.
Alla går igenom till nästa möte gamla stadgarna och DSF:s förslag
till stadgeändringar. Carina lägger ut i dropbox det förslag som hon
fick med sig från DSF:s infomöte förra året.

§459 Nästa möte
Beslut

Nästa möte 16 januari kl 18.00

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Carina Hallén

Christina Sagersten

Mats Hassbring

