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MEDLEMSMØTE 29.08.18 

Tilstede fra styret: Kai Tangen (leder), Rita Thorstensen (kasserer), Jan Oddmund (styremedlem), 

Vegard Tangvald (styremedlem), Monika Ravik (referent og GSDO). I tillegg var det 33 medlemmer 

tilstede. 

 

Forfall fra styret: Hilde Velkom (styremedlem),  

 

AGENDA: 

1. Informasjon om swingkurs folkeswing start 27.08.18 

Monika informerer: Veldig god oppslutning på første kursrekke etter sommerferien, både på 

grunnkurs og videregåendekurs. Instruktører nybegynnerkurs: Anette Slåen og Kjell Andresen. 

Instruktører videregående kurs: Anette Slåen og Hans Thomas Groven Aspheim.                       

 

 

2. GSDO 28-29.09.18 

Monika informerer: Pr nå er det ca 40 par påmeldt. Påmeldingsfristen er utvidet til 16.09, slik 

at det er mulig for enda flere par å melde seg på.  

 

3. Kurs i West Coast swing 20-21.10.18 

Vegard informerer: Kurs med Svein Arne Norkvelle som instruktør. Sted: Stridsklevhallen. 

Begge dager kl. 1300-1600. Pris: medlemmer – 250,- kr, ikke-medlemmer -350,- kr pr stk. 

 

4. Kurs i Trio; gutt med 2 jenter 6-7.10.18 

Jan Oddmund informerer: Kurs med Aage Bekken, Hanne og Merete fra Jarlsberg swingklubb 

(Vestfold) som instruktører. Sted: Stridsklevhallen. Begge dager kl. 1200-1500. Pris: 

medlemmer – 300,- kr, ikke-medlemmer -400,- kr pr stk. Kurset er for alle nivå: nybegynner, 

videregående og konkurranse. Begge dager vil starte med en felles time for alle uansett nivå, 

hvor fokus vil være basis teknikk. I de neste 2 timer vil trioene bli gitt undervisningen i forhold 

til de ulike nivå. Alle Trio par er i samme sal i Stridsklevhallen. Det oppfordres til at folk melder 

seg på som Trio. Men, man kan melde seg på enkeltvis, og så er klubben behjelpelig med å 

sette sammen trioer utifra de som har meldt seg på enkeltvis. 

 

5. Dansegolv 

Kai informerer grundig om prosessen gjeldende salg av dansegolv (GSDO), som er solgt til Skien 

kommune for 5000,- kr.  

 

6. Regnskap 

Kai informerer om regnskapet hittil i år. Dårlig inntekt på dansekurs i første halvdel av 2018. 

Kiosksalg og inngang dansekvelder har økt. Det kan vurderes hvorvidt det skal tas penger fra 

30.000,- som er bevilget til konkurransegruppa for å støtte GSDO.  
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7. Forrige medlemsmøte 

Ved forrige medlemsmøte var det 4 av styrets 9 medlemmer som trakk seg fra styreverv. 

Medlemsmøtet godkjente gjenstående styre med 5 medlemmer (4 + vara) ved applaus. 

Danseforbundet har også godkjent det gjensittende styre i antall. I etterkant har styret fått en 

referent (er ikke styre medlem), som refererer fra møter. Ett av de styremedlemmer som trakk 

seg på medlemsmøtet mener at det gjensittende styre bør stemmes på ved valg. Dette ble 

gjort på nåværende medlemsmøte: 35 medlemmer var for at det gjensittende styre skulle 

fortsette, mens 3 stemte blank. Ingen stemte i mot.  

 

8. Klubbens DJ og musikk 

Kai informerer om nye DJ’er, hvor flere eksterne er tatt inn til denne oppgaven.  Dette 

applauderes. Det ønskes levende musikk, dette er pr nå ikke avklart. 

 

Referent: Monika Ravik 


