
 

 

Referat fra allmøte i Sandnes folkedanslag den 4. oktober 2016 på Austrått bydelshus. 

Agenda: 

1. Turer i lagets regi. Oppsummering av turen til Tsjekkia. Turer i 2017 og 2018? 

2. Status nybegynnerkurs 

3. Lagets økonomi og forslag til endringer av lagets inntektsgrunnlag. 

4. Skal laget arrangere søndagsdanser? Hvorfor lav deltakelse på fellesdanser? 

5. Arrangement høst 2016 og nyttårsdans  

6. Eventuelt 

 

1. Turer i lagets regi. Oppsummering av turen til Tsjekkia. Turer i 2017 og 2018? 

Ingrid oppsummerte turen til Tsjekkia. Konklusjon en meget vellykket tur innholdsmessig og sosialt. 
Oppvisninger i Klatovy. 1 oppvisning sammen med de irske jentene i en naboby. 1 oppvisning på et 
aldershjem. 3 oppvisninger på stevne-scenen. Opptog. Tur til Cesky Krumlov og Praha. Bilder fra 
turen er lagt ut på hjemmesiden (Fotoalbum). 
 
Tur til Nyborg Kr. Himmelfartshelg (10. mai 2018). Laget er invitert og styret sier ja til innbydelsen. 
 
Andre aktuelle fellesturer i 2018 er Nordleik i Falun 10. – 15. juli. Nordleik + busstur i Sverige / 
Finland? Festival i Norge / utland.  
Det vil bli gruppearbeid på danseseminaret i Flekkefjord (21.-23. oktober) der medlemmer kan si sin 
mening om ulike typer arrangementer. Medlemmer i laget som ikke skal delta på seminaret kan gi 
sine innspill direkte til en i styret. 
 

2. Status nybegynnerkurs 

Kurt Magne orienterte. Høsten nybegynnerkurs måtte avlyses. For få påmeldte par (4 par pluss en 

person). Parene ble tilbudt å delta på vanlig tirsdagsdans der de i en periode kan komme en halv time 

før og at vi legger opp den første timen på en nybegynners premisser. Ingen meldte interesse. Vil 

neste gang annonsere både på hjemmesiden og på egen facebookside. 

3. Lagets økonomi og forslag til endring av lagets inntektsgrunnlag 

Kåre orienterte. Lagets økonomi er solid med tanke på at vi har 100.000kr på bok. Austrått bydelshus 

har gitt varsel om at husleien vil øke.   

Betaling for instruktør og spillemann bør økes slik at det harmoniseres med andre.  

Lagets inntekter er lavere enn de faste utgiftene. Styret må finne det aktuelle vedtaket som ble gjort 

om størrelsen på «sikkerhetskapitalen» i sine arkiver og eventuelt komme med forslag om endring. 

Kåre presenterte forslag til balanse: Økt leik- og medlemsavgift som 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 orientering og saken tas opp på årsmøtet. 



4. Skal laget arrangere søndagsdanser? Hvorfor lav deltakelse på fellesdanser? 

Ingrid orienterte. Tanangerringen har spurt om Sandnes Folkedanslag ønsker å arrangere 

søndagsdans 1-2? ganger i året. Er det stemning for å gjøre denne type dugnad?  

Kun en person meldte seg til å stille i en egen gruppe som tar ansvar for søndagsdans. Ingen 

entusiasme på møtet for å sette i gang med søndagsdans.  

Diskusjonen ble avrundet med en oppfordring til å gå på søndagsdanser og trekke erfaring. Dette tas 

opp pånytt vår 2017. 

Sandnes Folkedanslag hadde lav deltagelse (3 par) på fellesdansen på Klepp i høst. Det ble nevnt at 

det kan skyldes at det var en torsdag og ikke tirsdag som er den faste dansekvelden for laget. Styret 

ønsker å beholde fellesdans både med BUL Stavanger og med Klepp og oppfordrer til deltakelse. 

Styret vil annonsere fellesdansene bedre i framtiden og minne medlemmene om fellesdans når tiden 

nærmer seg. Det ble sagt at laget vårt ikke må bli seg selv nok. 

5. Arrangement høst 2016 og nyttårsdans 

Høsttur med Anbjørg og Kurt Magne 16. oktober til Selandsskogen 

Seminar 21. – 23. oktober. Maritim Fjordhotell, Flekkefjord. 40 påmeldte deltakere og fortsatt mulig 

for påmelding. 

Ball i historiske danser på Klepp 19. november. Det arrangeres kurs forut for ballet. 

Nyttårsdans 7. januar 2017 i Figgjohallen 

6. Eventuelt 

Kommentar om at det er for mye medbrakt kaffe og te til fellesdansene. Mye helles ut i vasken. Det 

var enighet om at de som leverer kake ikke skal ta med te/kaffe. 

Knut orienterte om hvilke danser som vil bli vist på et arrangement på Høyland eldresenter den 11. 

oktober.  6 par har meldt seg. Eivind spiller. 

Det kom inn forslag om å skaffe mikrofon som Ingrid kan bruke på dansekveldene. Kurt Magne skal 

sjekke det tekniske rundt dette i bydelssalen. 

Alle ble oppfordret til å se på bildene som er lagt ut på hjemmesiden. 

 

Berit Markussen 9.10.2016 

Sekretær 

 

 

 

 

 

 


