Beslutsprotokoll från Trolldansarnas styrelsemöte 2022-06-01
Närvarande
Arianne Sundman
Satu Nilsson
Yvonne Forsman
Christina Sagersten
Stefan Nilsson
Anders Söderlind
Lena Idebring
Mathias Jakobsson
Raymond Lövgren
Carina Hallén

Inte närvarande

Mats Hassbring

§ 32 Mötets öppnande
Arianne öppnade mötet.
§ 33 Val av justeringsperson
Till justeringsperson utsågs Christina.
§ 34

Beslut

Efter uppkommen fråga så beslutade styrelsen att en instruktör hos
Trolldansarna är fri att vara instruktör i annan förening om man
uppfyller sina åtaganden hos Trolldansarna. Dessa åtaganden är att
•
•
•
•
•

§35 Kurspriser
Från föregående protokoll
Beslut

Hålla veckokurser enligt överenskommelse
Hålla Trollsöndag
Delta i instruktörsmöten
Delta i utbildning
Trolldansarnas styrelse ska informeras om man åtar sig
instruktörsjobb i annan förening.

§29 i föregående protokoll diskuterades med avseende på studentrabatt.
Rabatten gäller inte studenter utan alla barn och ungdomar t o m det
år de fyller 26 år. Rabatten är 50% av ordinarie pris.

§36 Remissvar
Beslut

Styrelsen beslutade att vi svarar med Stefans förslag tillremissvar till
kommunen.

§37 Andreas i höst
Beslut

Vi anlitar Andreas för kurs i slowbugg 24-25/9 till ett pris av 600 kr exkl
lunch men inkl fika. Dessa två dagar ägnar vi också 2 timmar vardera
dag åt tävlingsträning till ett pris av 200 kr för två timmar.
Mattias söker återstartsstöd för detta.

§38 Kick Off
Beslut

Beslutades om Kick Off i höst, den 10/9, Kl 19-23.
Finess spelar på kvällen.

Alla välkomna, 100 medlemmar 150 icke medlemmar.
Pris 100 kr för medlemmar, 150 kr för icke medlemmar.
Lena är ansvarig för fiket.
Stefan är ansvarig för bemanning av entrén och kontakten med bandet.
Kvällens personal betalar inte.
Framåt får personal rabatterat pris på inträde.

§39 Prova på
Beslut

§40 Skulder
Beslut

Prova på-tillfällen i t ex gammeldans, bugg, fox, på kvällar vecka 33.
Fiket håller öppet.
Christina och Lena håller kontakt angående antalet kvällar.

Vi nollställer gamla skulder gällande kursavgifter och framåt så antar
vi inte de som har skulder.

§41 Nästa möte
Beslut: 1

4/6 kl 18.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Carina Hallén

Arianne Sundman

Christina Sagersten

