Beslutsprotokoll från Trolldansarnas styrelsemöte 2022-05-03
Närvarande

Inte närvarande

Raymond Lövgren
Yvonne Forsman
Christina Sagersten
Mats Hassbring
Stefan NilssonAnders
SöderlindLena Idebring
CarinaHallén
Arianne Sundman
Mathias Jakobsson
Satu Nilsson

§23
Från föregående protokoll

Föregående protokoll diskuterades

Beslut

Alla var överens om att det som skrevs fortfarande gäller med tillägget
att Mats bistår Stefan med dansarrangemangen.

Beslut

Vi säger upp avtalet med Selånger för omförhandling.

§27
Beslut

Beslutades om städdag den 4/9 kl 12-16.

§28
Beslut

Ansvarig för tävlingsdomänen gör en förstudie innan vi beslutar om vi
ska ha en större tävling.

§29
Beslut

Styrelsen beslutade enligt förslag på instruktörer,
dvsSusan Hall (Gammeldans) och Magnus Andersson (Bugg)

Förslag

Christina har tagit fram förslag på kursupplägg inför hösten:

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna Christinas förslag och beslutade om
följande priser:
Saras kurs: 350 kr
Övriga veckokurser: Pris 650 kr
Rabatterat pris för studenter. Christina kollar upp tidigare summa. Om
hon inte hittar nån så kör vi med studentpriset 400kr på 650krkurserna och motsvarande proportionell nedsättning av priset på
Saras kurs.
Beslutades att släppa kurserna den 1/6 kl 21.

Beslut:

Styrelsen beslöt att tilldela de två sökande till stipendiet för
Sommardansskolan, Isak Bengtsson och Cajsa Norell stipendiet som
innefattar hela kursavgiften,1000kr, plus resa vid samåkning.
Styrelsen beslutade om att Satu deltar i
Tävlingsorganisatörsutbildning/ Tävlingsfunktionärsutbildning och att
Mattias ansöker om återstartsstöd för den utbildningen.

Beslut:

Styrelsen beslutar om följande ansats:
•
så många som möjligt ska få gå kurs
•
vi ska bli striktare vad gäller betalningsuppföljning
•
om någon i paret avbokar så hamnar den andra tillbaka i kön
Christina utformar detaljerna i linje med styrelsens ansats och
presenterar förslaget på ett senare möte.

§30
Beslut:

Vi skjuter på 25-årsjubileumet till ett 30-årsjubileum.

§31
Beslut

Styrelsen beslutade att vi tackar nej till att hålla en prova på-bugg den
12/8 i samband med en konstrunda i Njurunda.

§32 Nästa möte
Beslut:

Vi har ett arbetsmöte inkl. middag den 1/6 kl 17-21.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Carina Hallén

Arianne Sundman

Yvonne Forsman

