Beslutsprotokoll från Trolldansarnas styrelsemöte 2022-04-12

Närvarande

Arianne Sundman
Raymond Lövgren
Mathias Jakobsson
Satu Nilsson
Yvonne Forsman
Christina Sagersten
Mats Hassbring
Stefan Nilsson
Anders Söderlind
Lena Idebring
Carina Hallén

Inte närvarande

-

§5 Arianne öppnade mötet.
§6 Dagordningen godkändes.
§7 Till justeringsperson utsågs Mats
§8 Ordförande: Arianne Sundman

-Utse domänansvariga
Beslut: Följande personer utsågs som ansvariga för respektive domän (inom parentes visas
medhjälpare)
•
Marknad (inkl Hemsida)
Anders (Yvonne, Christina)
•

Fastiget o teknik
Raymond, Mats

•

Utbildning
Christina

•

Trivsel
Lena (Satu)

•

Tävling
Satu

-Behörigheter och ansvar
Som ansvarig för Admin för dans.se, Behörigheter Dropbox,
Facebook, Instagram, Trolldansarnas FB samt Messenger
utsågs Satu.
Som ansvarig för Loopia, e-postadresser
utsågs Yvonne.
Som huvudansvarig för dansarrangemang: -boka band -tillstånd –
bemanning
utsågs Stefan (han ska fråga Lennart Bergström om fadderskap för
uppgiften).

-REMISS: Idrottspolitisk strategi i Sundsvalls kommun
Remisssvar ska vara Inne 30/6.
Beslut: Stefan och Anders går igenom förslaget och ger förslag på hur vi ska svara så tar vi upp det
på ett kommande styrelsemöte.

-City skoj 18 juni, Kl 10-15, ska vi delta?
Anmälan 4/5
Beslut: Vi avstår.

-Kontaktperson på DSF som hjälper oss med bidragsansökningar.
Jens Johansson från danssportförbundet kan hjälpa föreningar med
bidragsansökningar mm

-Rutin för uthyrning av lokal till medlemmar + ev pris.
Beslut: Medlemmar får hyra. De hör av sig till Raymond. Pris 2500 kr.
Formellt avtal finns i dropbox.

-Ansöka om att arrangera SM? Ansökan ska vara inne i juni. Vi tog upp den frågan i höstas men skulle suga
på karamellen och ta upp frågan igen.
Beslut: Vi avvaktar med beslut om att skicka in ansökan till SM 2025.
Vi funderar på GP-tävling 2023 eller 2024.

-Ordna en avslutningskväll i Rotundan med alla kursdeltagare tillsammans som gått under våren med fika,
korv och dans. Veckan efter sista kursomgången. (fråga från en
instruktör)
Beslut: Bra idé men kalendern räcker inte till. (Sista kursdag 15/5, sista trollsöndag 15/5, Ånäs
premiär 19/5)
Förslag till Instruktören: Peppa deltagarna att gå på Trollsöndagen.
-Processen för verksamhetsplan och budget inför nästa årsmöte.
Frågan togs upp om hur vi ska synka budgeten och
verksamhetsplanen.
Beslut: Vi ska fundera på och se över hela årshjulet.

§518 Övriga frågor
Förslag: Avrostningskurs Med bl a anledning av att vi ska dra in 500 000 kr i år så föreslog Christina en avrostningskurs
tisdagar, med början den 26/4, med följande upplägg:
1x fox kostar 100 kr
3 x bugg kostar 200 kr
Personligt utskick till ca 700 personer (till alla medlemmar/tidigare
medlemmar som inte går kurs i vår).

Beslut: Styrelsen biföll Christinas förslag.
Nästa möte
Beslut: Tisdag 3/5 kl 18 i Bergsåker.

Vid protokollet

Justeras

Carina Hallén

Arianne Sundman

Justeras

Mats Hassbring

