Beslutsprotokoll från Trolldansarna styrelsemöte 2021-12-21 (extrainsatt)

Närvarande

Arianne Sundman
Mathias Jakobsson
Raymond Lövgren
Mats Hassbring
Lena Idebring
ChristinaSagersten
Louise Sunnälv Persson
Stefan Nilsson
Satu Nilsson
Carina Hallén

Inte närvarande

Matilda Olofsson
Lennart Bergström
Yvonne Forsman

§460 Mötets öppnande

Arianne förklarade mötet öppnat.

§ Val av justeringsperson (frågan sent påkommen)

Till justeringsperson för mötet valdes Christina.

§461 Ordförande

Arianne Sundman

Beslut

-

§462 Sekreterare:

Carina Hallén

Beslut

-

§463 Kassör :

Mattias Jakobsson/Stefan Nilsson

Förslag

Kassörens förslag är att höja milersättningen till 18,50 kr och att ändra
antal mil för att få hotellersättning vid tävling från 40 mil enkel resa till 30
mil enkel resa.

Beslut

Styrelsen beslutade enligt kassörens förslag.

§464 Marknad

Lennart/Yvonne/Christina

Beslut

-

§465 Fastighet och teknik

Raymond Lövgren/Mats Hassbring

Beslut

Styrelsen beslutade att man ska vända sig till Raymond när det
gäller att komma in i lokalen. När det gäller frågor om att hyra
lokalen så får man vända sig till styrelsen.

§466 Hemsidan

Yvonne Forsman

Beslut

.

§467 Antagning

Satu Nilsson

Beslut

-

§468 Tävling

Satu Nilsson

Beslut

-

§469 Utbildning, Kurs vuxen, Barn och ungdom

Christina Sagersten/Stefan Nilsson

Förslag

Beslut

Efter omröstning så beslutades om alternativ 1. Christina går
tillväga så att hon först kollar med de som är antagna om de
fortfarande vill gå kursen ifråga. Därefter meddelar hon de sist
antagna om att pga pandemirestriktionerna så måste vi ta tillbaka
beslutet om antagning för personen. Personen ifråga behåller sin
plats i kön och om restriktionerna lättar så meddelar vi personen.
Styrelsen beslutade att ta in utfyllnadsdansare till en rabatterad
kursavgift. Christina kontaktar personer av intresse och erbjuder
detta.
Beslutades att belastningsregisterutdragen visas11/1 kl 17-18på
Mattias företag Home.
Styrelsen beslutade att vi tar500 kr/tillfälle för privatlektioner. Ett
tillfälle brukarvara ca två timmar.

§470 Trivsel

Lena Idebring

Beslut

-

§471 Övriga frågor
Beslut

Beslutades att alla går igenom till nästa möte de gamla
stadgarna och DSF:s förslag till stadgeändringar.
Det dansevenemang med Jannez den 8/1 som beslutades om i
styrelsens fb-grupp måste ställas in pga de nya
pandemirestriktionerna.
Styrelsen beslutade att ge Hjalmar ersättning för hotell för SM
i Uppsala trots att de nya reglerna om antal mil för att få
ersättning gäller först från 2022-01-01.

§472 Nästa möte
Beslut

Nästa möte är den 16/1 kl 18.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Carina Hallén

Arianne Sundman

Christina Sagersten

