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PROTOKOLL STYREMØTE 7/18 2018 

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

Oddmund (styremedlem), Vegard Tangvald (styremedlem), Monika Ravik (referent og GSDO) 

 

Forfall: Daniel Halvorsen, Heidi Høglund (begge har trukket seg fra å være ledere av 

konkurransegruppen). 

 

AGENDA: 

1. Referat og protokoll fra møte 5 og 6/18.  

Referat 5: Godkjent uten innvendinger. 

Referat 6: Tilføye at styret hadde vært i kontakt med konkurransegruppen gjeldende innspill 

om salg av laminatgolvet.  

 

2. Regnskap. 

Kai informerer om regnskapet hittil i år. Ikke overskudd på kurs pr nå i inneværende år 

sammenlignet med forrige år; økonomisk tap. Hver kursrekke må ha ca 12000,- (6ooo,- x2) i 

inntekter for å dekke utgifter. Kiosksalg oppadgående. Grasrotandel oppadgående. Inngang 

dansekvelder svært oppadgående. Medlemsinntekter omtrent det samme som forrige år. Har 

Ludvig sendt ut purring på medlemskap? Kai sjekker med Ludvik. 

 

3. Høstens program 

29.08 kl. 1800 Medlemsmøte: Informasjon på facebook: Monika. Informasjon på nettsiden: 

Kjell Andresen 

20-21.10: West Coast kurs. Ansvarlig: Vegard. 

31.10 kl. 1800 Medlemsmøte: Informasjon på facebook: Monika. Informasjon på nettsiden: 

Kjell Andresen. 

Kjell Andresen: Slette 19.12 i kalenderen. Sette inn 05.01 nyttårsdans. 

26.10 kl. 1900: Pizzakveld for hjelpere. Bryggeriet pizza i Skien. Påmeldingsliste: Jan Oddmund. 

Lokale er bestilt av Jan Oddmund. Stort lokale til mellom 20-25 personer. 

Helgekurs i Trio: Jan Oddmund sjekker med Aage Bekken. Vedtak: venter tilbakemelding på 2 

alternative helger. 

Levende musikk en onsdag: Jan oddmund sjekker. 

Nyttårsdans 05.01: sjekke med ukjent band (Jan O kjenner) og Hilde Fjørtoft: Jan Oddmund 

sjekker.  Hei er bestilt. Mat, bestille hos Siri: Hilde. 

Ekstra på onsdagsdansen: By opp nye, dansekort, annen type ringdans, bytte par (Arild), mer 

ringdans (3 ganger?), oppvisning i pausen. Vedtak: 3 ganger ringdans med 2 låter pr runde. 

Dansekort 1 gang pr mnd. 

Det er ønske om kurs i Rock Step med Svein Arne Nordkvelle før dansekveld. Ansvarlig: Vegard 

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

medinstruktør. Før nyttår. Bestille lokale hos Pors. Helgekurs/onsdager før dansekveld? Mandager 

samtidig med kurs i folkeswing? Legges inn på terminlisten når dato er klar. 
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4. GSDO sept 2018. 

Monika informerer: 

• Link for påmelding via Norges Danseforbund er nylig ferdigstilt og aktiv.   

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

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

Folkets Hus (for leie av lokale). Pr. 14.08 er det kun 1 påmeldt par. 

• 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. Annonsering TA i uke før + helg. 

• Goder for hjelpere på kurs: 1 gratis kurs (ikke de to kursrekker før jul 2018), pizzakveld, 

alle betaler 20,- kr inngang dansekvelder. Hjelpere skal rullere på kurs. 

 

 

5. Årsmøte februar 2019. 

Torsdag 07.02 kl. 1900. Lapskaus til ca 40 stk. Bestille lokale: Kai. Musikk: Jan Oddmund. 

 

6. Jarlsberg Jubileum, 25 år, aug 2018. 

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

 

7. Eventuelt.  

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

Kjetil hadde på siste kursrekke våren 2018. Ansvarlig: Rita. Legges ut på første 

kurskveld 27.08. 

• Danseforbundet ønsker brev fra siste medlemsmøte. Det ønskes dokumentasjon på at 

medlemsmøtet ønsket at styret skulle fortsette etter at 4 medlemmer trakk seg. Styret 

fikk aksept fra medlemsmøtet for å fortsette. 

• 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. 

Dette må jobbes med. 

 

Nytt styremøte: dato bestemmes ikke, men skal være hos Jan Oddmund 

 

 

Referent: Monika Ravik 


