Beslutsprotokoll från Trolldansarna styrelsemöte 2022-01-16

Närvarande

Arianne Sundman
Yvonne Forsman
Raymond Lövgren
Mats Hassbring
Lennart Bergström
Christina Sagersten
Stefan Nilsson
Satu Nilsson
Carina Hallén
Louise Sunnälv Persson

Inte närvarande

Matilda Olofsson
Lena Idebring
Mathias Jakobsson

§473 Mötets öppnande

Arianne förklarade mötet öppnat.

§474 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§475 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för mötet valdes Yvonne.

§476 Ordförande

Arianne Sundman

Beslut

Styrelsen beslutade att låta Selånger använda lokalen under
vårcupen och Selånger marknad. Styrelsen beslutade att vi tar hand
om pensionärernas bokningar. Vi kommer då att förutom den avgift
de tidigare betalat, lägga på en summa för städning. Styrelsen
beslutade att vi nu under pandemin och innan vi fattat beslut om ev
ändrade regler gällande uthyrning av lokalen till medlemmar, lånar
ut lokalen gratis vid enstaka tillfällen och godkänner att den person
som hört av sig till Raymond denna gång får låna lokalen.

§477 Sekreterare:

Carina Hallén

Beslut

-

§478 Kassör :

Mattias Jakobsson/Stefan Nilsson

Beslut

-

§479 Marknad

Lennart/Yvonne/Christina

Beslut

-

§480 Fastighet och teknik

Raymond Lövgren/Mats Hassbring

Beslut

-

§481 Hemsidan

Yvonne Forsman

Beslut

.

§482 Antagning

Satu Nilsson

Beslut

-

§483 Tävling

Satu Nilsson

Beslut

-

§484 Utbildning, Kurs vuxen, Barn och ungdom

Christina Sagersten/Stefan Nilsson

Förslag

Christinas förslag är att vi startar den 14/2 och att vi tar in så många par
som vi kan få ihop. Det är tidigare informerat om att man byter danspartner
men under åtminstone de första kurstillfällena så kommer man troligast att
få dansa med samma partner under kvällen. Christina går ut med
information om det och frågar då singlar om de fortfarande vill delta om
de paras ihop meden annan singel. Vi försöker hitta förare till singelföljare
i den mån det går.
Alla ska ha covidpass.
Uppsamling ska göras av avstämning av belastningsregistret.

Beslut

Styrelsen beslutade att gå på Christinas förslag.

§485 Trivsel

Lena Idebring

Beslut

Beslutades att fiket är öppet under kurserna.

§486 Övriga frågor
Beslut

-

§487 Nästa möte
Beslut

Nästa möte är den30/1 kl 18.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Carina Hallén

Arianne Sundman

Yvonne Forsman

