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Agenda

 Velkommen til høstens allmøte

 Turer i lagets regi

 Oppsummering av turen til Tsjekkia

 Turer i lagets regi i 2017 og 2018

 Status nybegynnerkurs

 Lagets økonomi

 Forslag til endringer av lagets inntektsgrunnlag

 Seminar i Flekkefjord

 Et par spørsmål til medlemmene

 Arrangement høsten 2016

 Eventuelt



Oppsummering av turen til Tsjekkia
 Oppvisninger i Klatovy

 1 oppvisning sammen med de irske jentene i en naboby

 1 oppvisning på et aldershjem

 3 oppvisninger på stevne-scenen

 Opptog

 Her er en film som viser scenen og omgivelser

 Tur til Cesky Krumlov og Praha 

 Bilder fra turen er lagt ut på hjemmesiden (Fotoalbum)

 Medlemmenes synspunkt på denne type tur der vi deltar på festival og har resten som 
ferie

Styret ønsker å gjøre en evaluering av turen slik at en i 

framtiden vet om denne type tur er noe medlemmene ønsker.

Det vil også bli lagt opp til gruppearbeid på seminaret i 

Flekkefjord.

https://www.youtube.com/watch?v=zEN3rFhcgQQ
http://www.sandnes-folkedanslag.no/


Turer i lagets regi i 2017 og 2018

 Felles tur i 2017?

 Festival i Norge?

 Festival i utlandet?

 Dansefestival Bornholm 25. - 28. mai 2017?

 Annet?

 Tur til Nyborg Kr. Himmelfartshelg i 2018 (10. mai)

 Laget er invitert og styret sier ja til innbydelsen

 Annen felles tur i 2018?

 Nordleik i Falun 10. – 15. juli? 

 Nordleik + busstur i Sverige / Finland?

 Festival i Norge / utland?

Prøver å få til gruppearbeid i Flekkefjord



Status for nybegynnerkurs

 Høsten nybegynnerkurs måtte avlyses

 For få påmeldte par

 Forslag til rekrutteringsmåte

 Tilby nye par å delta på vanlig tirsdagsdans der vi i en periode tilbyr at de kan komme en halv 

time før og at vi legger opp den første timen på en nybegynners premisser.

 Annonsere på hjemmesiden vår

 Annonsere via Facebook

 Annet?

Utfordringen blir å annonsere tilbudet slik at informasjonen 

når flest mulig personer som kan være interessert



Lagets økonomi

 Lagets økonomi er solid med tanke på at vi har penger på bok

 I nær framtid vil husleie øke. Betaling for instruktør og spillemann diskuteres 
om skal økes slik at det harmoniseres med andre.

 Kort fortalt:

 Dagens faste inntekter er mindre enn beregnet faste utgifter

 Hvor skal pengene tas fra?

 Alternativer for å øke inntekt

 Dugnadsjobbing

 Øke medlems- og leikavgifter

 Medlemmer blir ikke subsidiert (f.eks. på nyttårsdansen, juleavslutning etc)

 Sponsorinntekter

 Størrelse av ‘sikkerhetskapital’ er 100.000. Styret vurderer å endre denne

 Kommentarer fra medlemmene



Styrets forslag for å få balanse i 

regnskapet

 Økt leik- og medlemsavgift

 Dette skal dekke alle faste utgifter som laget har i forbindelse med 

Øvingskvelder (husleie, instruktør og spillemann)

 Felles faglige arrangement (f.eks. instruktør og spillemann på seminar) 

 Medlemmene betaler ‘inngangsbillett’ for alle arrangement. 

Eksempler:

 Jule- og sommeravslutning 

 Medlemmer betaler full pris for nyttårsdans og tilsvarende arrangement

 Ved reiser dekker deltakerne alle utgifter 

Dette er en sak for årsmøtet men kan være greit å ha diskutert og tenkt på



Et par spørsmål til medlemmene

 Skal vi starte med søndagsdans?

 Det er kommet et spørsmål om Sandnes Folkedanslag ønsker å arrangere 

søndagsdans slik det gjøres noen andre steder.

 Er det stemning for å gjøre denne type dugnad (smørbrød, kaker,….)?

 Ønsker å få kommentarer fra medlemmene

 Deltakelse på fellesdanser

 Liten deltakelse av medlemmer i Sandnes Folkedanslag på fellesdans på Klepp

 Hva kan det skyldes?

 Styret ønsker å beholde fellesdans og oppfordrer til deltakelse.

 Styret vil annonsere fellesdansene bedre i framtiden og minne medlemmene om 

fellesdans når tiden nærmer seg.



Arrangement høsten 2016

 Høsttur med Anbjørg og Kurt Magne 16. oktober

 Seminar 21. – 23. oktober

 Maritim Fjordhotell, Flekkefjord

 Fra fredag 21. oktober til søndag 23. oktober

 Priser: 2.290 pr person i dobbeltrom, 2.490 pr person i enkeltrom

 Innspill til innhold ønskes

 Ball i historiske danser på Klepp 19. november

 Nyttårsdans 7. januar i Figgjohallen

http://www.maritimfjordhotell.no/


Andre spørsmål og 

kommentarer fra 

medlemmene



Takk for frammøte og 

oppmerksomhet


