
PROTOKOLL STYREMØTE 5/18 2018 

Tilstede: Kai Tangen (leder), Rita Thorstensen (kasserer), Hilde Velkom (styremedlem), Jan 

Oddmund (styremedlem), Vegard Tangvald (styremedlem), Heidi Høglund (konkurransegruppa), 

Monika Ravik (referent og GSDO) 

 

Forfall: Daniel Halvorsen 

 

AGENDA: 

1. Referat og protokoll fra møte 4/18.  

Godkjent uten innvendinger. 

 

2. Regnskap. 

Kai informerer om regnskapet hittil i år. 

Det har vært lavere inntekt på dansekurs sammenlignet med samme tid i fjor. 

Allikevel, pr dags dato 23000,- kr i overskudd. Budsjett kursinntekter er kalkulert til 95000,- kr. 

Overskudd fra kursinntekter høsten 2018 er øremerket GSDO.  

 

3. Diverse kurs utenom fastsatte kurs høsten 2018. 

 

Vedtak: 

 Barnekurs: avventer, kommer tilbake til dette. 

 Ungdomskurs: Vegard henstilles til å komme med et skriftlig forslag; når, hvor, 

annonsering, medinstruktør. 

 Senior (+50): Jan Oddmund henstilles til å komme med et skriftlig forslag; når, hvor, 

annonsering. JO gjør avtale med Solvår. 

 Rock Step med Svein Arne: det ble ikke avklart hvem som er ansvarlig for å arrangere 

samt gjøre avtale med Svein Arne. Ansvarlig: ?? 

 West Coast kurs 20-21.10: det må leveres et skriftlig dokument til styret GRSK hvor det 

fremkommer hvorvidt kurset skal arrangeres i regi av GRSk eller privat. I tillegg må det 

fremkomme når, hvor, pris. Ansvarlig for skriftlig dokument med avklaring: Heidi og 

Daniel. 

 Kursinntekter i regi av konkurransegruppen: Daniel plikter å gi skriftlig oversikt over 

regnskap til kasserer, Rita. 

 Evalueringsskjema kurs: det er ønskelig å lage et eget skjema utifra det som Anette og 

Kjetil hadde på siste kursrekke våren 2018. Ansvarlig: Rita. 

 

4. Musikk/aktiviteter høsten 2018. 

Ansvarlig for kontakt med DJ og oppsett av spilleliste: Jan Oddmund. 

Det er forslag om at ungdom kan arrangere temadans, eks. 50 talls musikk. Det foreslås 

linedance 1 time med Solvår og Frøydis før dansekveld. 

  

5. GSDO sept 2018. 

Monika informerer: 

 Det er opprettet arrangement via facebook. 



 Link for påmelding via Norges Danseforbund er ikke ferdigstilt og aktiv. Det er 

forbundets ansvar.  

 GSDO kolliderer med GP arrangement i bugg i Sverige (ranking stevne). Det innbefatter 

at svenske bugg dansere eller norske elite dansere i bugg ikke deltar på GSDO. Flere 

elitepar i Boogie Woogie har gitt seg, dermed ikke deltakelse på GSDO. Det er også 

elitepar i folkeswing som har gitt seg og ikke deltar i GSDO. Forbundet oppfordrer til 

at GSDO allikevel arrangeres.  

 Minimum 30 påmeldte par for at GSDO skal gjennomføres, aller helst 50 par. 

 Heidi har sendt mail med informasjon om arrangementet til alle klubber i Norge 

tilknyttet forbundet. Heidi skal nå ringe alle klubber i Norge for å undersøke interessen 

for deltakelse på GSDO. 

 20.8 er påmeldingsfrist GSDO. Denne er så tidlig da det er i mnd oppsigelsesfrist på 

Folkets Hus (for leie av lokale). 

 Det er utfordrende å innhente sponsormidler. Flere tidligere sponsorer ønsker ikke 

denne gang å sponse GSDO. Det jobbes videre med forsøk på å engasjere nye 

sponsorer. 

 Konkurransegruppen er ansvarlig for kursvirksomheten for de to kursrekkene som er 

høsten 2018. Dette inkluderer annonsering, påmeldingslister, betaling, mv. Det er ikke 

mulig for hjelpere å delta gratis som kursdeltaker på disse to kursrekker (kurset er kun 

gratis for dem som hjelper til på kurset). Anette er ansvarlig for hjelpere, og gjør avtale 

med disse. Hjelpere må belage seg på rullering. 

 

6. Brev fra Håvard Hansen. 

Kai leste opp brevet, hvor det fremkom positiv tilbakemelding til styret, klubben og 3. 

kursrekke holdt av Anette og Kjetil. Se vedlegg. 

 

7. Forbundstinget juni 2018. 

Kai reiser. Utgifter på 2200,- kr dekkes av klubben. Det er ønskelig at Kai tar opp med forbundet 

mulighet for at ikke-medlemmer av forbundet kan delta på GSDO, og hvordan dette evt kan 

organiseres, samt få innsikt i hvilke tiltak forbundet gjør for å få flere dansere i ulike klubber til å 

delta på dansekonkurranser. 

8. Jarlsberg Jubileum, 25 år, aug 2018. 

Kai representerer klubben, sørger for tale og overrekkelse av blomster. 

9. 2 stk PC. 

Bente Vestgaarden har levert sin PC – Monika overtar denne. 

Kjell Amundsen har levert sin PC – Vegard overtar denne 

10. Sommeravslutning. 

Avholdes på Kafe K 20.6., kl. 1900-2200. Gratis adgang. 

Det bemerkes at Kafe K stenges 5.7, dermed ingen sommerdans i år. 

 

Vedtak. 

 Avtale med Kafe K: Hilde 

 Arrangement opprettes på facebook: Monika 

 Arrangement legges inn på klubbens hjemmeside: Kjell Andresen 



 Komme kl 1815 for å klargjøre lokalet, som klargjøring av musikk og gulvbelegg: 

styrets medlemmer  

 DJ: Jan Oddmund og Vegard 

 

11. Protokoller 

Det har kommet ønske fra tidligere styremedlemmer om endringer i protokoll 4. Styret bestemmer 

at protokollen ikke endres, men blir stående slik den er.  

Eventuelt.  

 13.6 siste dansekveld på Pors før sommeren: Litt ekstra denne kvelden. Frukt og 

muffins: Hilde. 2 flasker vin: Hilde. Dansekort (danset med minimum 10 stk og er med 

i trekningen av en flaske vin): Monika. 

 Instruktører i GRSK: Det bør dannes en gruppe med instruktører, hvor disse kan bytte på 

å instruere på kurs. Kompendiet: noen revideringer bør gjøres; Grunnkurs som før, men 

videregående må ha variasjon. Jan Oddmund ønsker å være et bindeledd mellom styret og 

konkurransegruppen, samt jobbe med/rekruttere instruktører til videre kursrekker (fra jan 

2019). Det er ønskelig med et skriftlig forslag fra Jan Oddmund ifht organisering av dette. 

 Vegard har utarbeidet et forslag til skjema for PC/nøkler som er til utlån fra GRSK. 

 Det er styrevedtak at alle hjelpere skal betale 20,- kr i inngang på dansekvelder. De 

som sitter i døren må informeres av låseansvarlig om dette. 

 Hjelpere savner informasjon. Koordinator for instruktører, Jan Oddmund, bør samle 

alle hjelpere for informasjon 2 ganger pr år. 

 April 2020 er klubben 30 år. Første møte etter sommeren; nedsettes en komite. 

Førstkommende årsmøte: innvilges penger til arrangementet. 

 Idrettskretsen anbefaler: at medlemmer som velges inn i styret ikke skal forespeiles 

en konkret rolle, men blir valgt som styremedlemmer hvor fordelingen gjøres etter at 

styret er valgt. Det stilles spørsmål ved om alle valg bare skal gjelde for 1 år. Dette bør 

tenkes på til neste styremøte, også hvor mange styremedlemmer som er nødvendig å 

ha. Antall, partall, oddetall? 

 

Det ble ikke avtalt noe nytt styremøte. 

 

 

Referent: Monika Ravik 


