
Allmøte tirsdag 10. oktober 2017

Forskjøvet fra 3. oktober



Agenda

 Velkommen til høstens allmøte

Oppsummering fra vårens allmøte

 Status antall medlemmer og økonomi

 Program for høstens seminar

 Status Nyttårsdansen 2018

 Besøk til Nyborg Kr. Himmelfartshelgen 2018

 Festivaltur i 2019

 Høsttur

 Ryfylkemuseet søker om midler av Sfdl

 Eventuelt



Oppsummering av vårens allmøte

 Lagets felles tur i 2018 blir til Nyborg, Danmark

 Ny elles tur blir i 2019

 Laget satser på å arrangere Nyttårsdans 2018



Status medlemmer og økonomi

 Medlemmer 2017

 64 aktive

 13 passive

 Lagets økonomi

 Stabilt antall medlemmer

 Omtrent like mange aktive medlemmer som i vår

 Ligger ca. på budsjett så langt i år

 Har ikke tatt ut av sparekonto



Gruppe 1 – Totalt 14 personer Gruppe 2 – Totalt 16 personer

Asbjørn Hanssen

Elbjørg og Magnar Fuglestad

Eva Marie Nordbø

Gro og Einar Eriksen

Keth og Olaus Reime

Synnøve og Magne Bjelland

Turid og Trygve Hauge

Åsfrid og Knut Sellevold

Kontaktperson: Magnar Fuglestad

Alice og Øivind Johannessen

Bjørg og Magne Helland

Else og Leif Strand

Ingun og Tor Espeland

Lilly Spjelkavik og Gunnar Rød

Toril og John Hodne

Toril og Kristian Hammer

Turid og Harald Pettersen

Kontaktperson: John Hodne

Gruppe 3 – Totalt 16 personer Gruppe 4 – Totalt 14 personer

Anne Brit og Trygve Sola

Anne og Knut Nymark

Astrid og John Sivertsen

Ellen Einervoll og Ulrik Nilsen

Arne Ådnanes

Margunn Rydland

Jan og Reidun Tollefsen

Janet Wilford og Gustav Ove Tjelta

Solveig og Bjarne Lura

Kontaktperson: Jan Tollefsen

Annbjørg og Kurt Magne Røssland

Berit Markussen og Torfinn Kummen

Bruse Halvorsen

Cecilie og Geir Gausland

Johanne Sande

Kirsti og Eivind Lenes

Magnhild og Per Møller-Pedersen

Solveig og Kåre Veland

Kontaktperson: Per Møller-Pedersen

Dugnadsgrupper 2017



Seminar høsten 2017

 Rosfjord Strandhotell, Lyngdal

 Fra fredag 20. oktober til søndag 22. oktober

 Priser pr. person som dekker overnatting og all mat:

 2.490,- i dobbeltrom

 2.890,- i enkeltrom

 Medlemmene betaler selv til hotellet.

 Ønske om nye danser / sanger – kom med innspill nå. Eller kontakt Ingrid

 Tema for gruppearbeid – kom med innspill nå





http://rosfjord.no/


Program seminar høsten 2017

 Fredag 20. oktober 

 Kl. 20:00                Middag 

 Kl. 21.30 Samles i fellesrom til dans, sang 

 Lørdag 21. oktober 

 Ankomst senest kl. 09:30 

 Kl. 08:00 - 09:30  Frokost 

 Kl. 09:30 - 12:00 Seminar ved Ingrid 

Kl. 10:45 Kaffepause

 Kl. 12:00 - 13:00 Lunsj

 Kl. 13:00 - 15:45   Seminar ved Ingrid 

Kl. 14.30 En liten pause med kaffe/te 

 Kl. 16:00 – Evt. gruppearbeid

 Fritid til egen disposisjon 

 Kl. 19:30 - Middag 

Dans og sosialt samvær

 Søndag 22. oktober 

 Kl. 08:00 - 09:30        Frokost 

 Kl. 09:30 – 10:30 Presentasjon av

gruppearbeid

 Kl. 10:30 - 12:30        Seminar ved Ingrid 

Kl. 11:15 Kaffe/te

 Kl. 12:30                    Lunsj

 Utsjekking må gjøres før kl. 12:00



Danser til seminaret 

Musikkdanser

Sekskorsedansen fra Melvær (Sunnfjord) ny

Molinasky ( Oppfrisking)

Springar fra Suldal (ønske)

Engelskdans sekstur (øving)

Fransese (holde vedlike, danses sjelden)

Hopser med vals (oppfrisking)

Fandango fra Austlandet (ønske)

Reinleder varianter (Oppfriskning)

Masurka varianter fra Rogaland 

(Oppfriskning)

Sangdanser

Inga Litimor (ønske)

Bendik og Årolilja (oppfrisking)

Dyrebryllup i skogen (ny)

Falkvor Lomansson (holde vedlike danses 

sjelden)

Ta med sangboka eller utdelte kopier dere 

som har.



Nyttårsdansen - markedsføring

 Jan fortsetter med opplegget som han har benyttet tidligere år

I tillegg:

 Direkte markedsføring i andre lag

 Dette arbeidet er startet. Aage og Eivind har samlet informasjon om 

kontaktpersoner for å ha direkte dialog med ledere i andre lag og markedsføre 

arrangementet 

 Kommer til å informere om Nyttårsdansen direkte  på øvingskvelder etter avtale 

med de enkelte lag.

 Oppfordrer til at vi deltar i andre lags arrangement – f.eks. søndagsdanser 



Nyttårsdansen - markedsføring
Øvingsdag Lag Avtale

Bjerkreimsringen
Onsdag Bore Leik og Gamaldans x

Onsdag Bryne Folkedanslag x

Tirsdag BUL Stavanger x

Tirsdag Gjesdalringen
Torsdag Gladdansen Ganddal

Hafrsfjordringen
Onsdag Grannes Gammeldanslag x

Hundvåg Folkedanslag
Julebygda Gamaldanslag
Madlavoll Folkedanslag
Ålgård Folkedanslag
Nærbø Folkedanslag
Randaberg?
Varhaug
Rossabø Folkedanslag
Stokkestrand
Egersund Folkedanslag



Nyttårsdansen – forventning 2018

 Minimum 135 deltakere fra andre lag

 Minimum 40 deltakere fra Sandnes Folkedanslag

 Budsjett

 Med 135 eksterne og 40 fra eget lag mellom 5.000 – 10.000 i overskudd

Overskuddet avhenger av endelig pris på smørbrød + andre variable kostnader 

som er vanskelige å estimere

 Med 100 eksterne og 40 interne deltakere vi resultatet være +/- 0

Det er derfor liten risiko for å tape penger.

 Styret har satt en minste deltakelse fra andre lag til minimum 135 personer for å 

fortsette i 2019



Nyttårsdansen 2018 – litt statistikk

*) Grafen viser antall betalende deltakere som ikke er medlem i 
Sandnes Folkedanslag



Tur til Nyborg

 10. – 13. mai 2018

 Hotell er reservert

 Sydvesten blir sannsynligvis med som turdeltakere - med instrumenter

 Spillemann Dag blir også med

 Vi reiser samlet med buss

Det er to alternativer for reisen til Danmark – kommentarer ønskes

 Avreise om kvelden onsdag 9. mai med ferge fra Risavika

 Avreise tidlig om morgenen 10. mai med ferge fra Kristiansand

 Retur fra Danmark blir via Hirtshals – Kristiansand

 Opplegget i Nyborg blir som pleier – detaljer kommer senere



Festivaltur i 2019

 Alternative turer sjekkes i høst / vinter

 Vi har kontakt med Idereiser for å kartlegge muligheter

 Opplegg som tidligere: Festival og ferie

 Ønsker innspill fra medlemmene

 Hvilken måned er det ønskelig å ha turen?

 Er det et spesielt land som ‘frister’?



Høstturen 2017

Høstturen 2017 er avlyst



Søknad om midler

 Dette er et prosjekt som ønskes startet av Folkemusikkarkivet for å rekruttere 

ungdom til folkedans og folkemusikk i Rogaland.

 Prosjektet er en ‘avlegger’ av Bygda Dansar men er et frittstående prosjekt 

med egen finansiering der Bygda Dansar også går inn med noe midler.

 Mål for prosjektet er å skape en møteplass for

 etablerte spelemannslag

 etablerte danselag

 folkemusikk- og folkedansutøvere som ikke er tilknyttet noe lag

 ungdom fra Bygda dansar

 kulturskoleelever

 Resultat skal virke samlende der ungdom som driver med folkedans og 

folkemusikk kan utvikle seg som dansere og musikere.

Folkemusikkarkivet for Rogaland, Ryfylkemuseet, søker Sandnes 

Folkedanslag om støtte på kr 15.000,- til et prosjekt for å rekruttere ungdom 

til folkemusikk og folkedans i Rogaland



Søknad om midler



Andre spørsmål og 

kommentarer fra 

medlemmene

Ordet er fritt!



Takk for frammøte og 

oppmerksomhet


