
Allmøte tirsdag 7. mai 2019



Agenda

Oppsummering fra høstens allmøte

 Lagets status 

 Bruk av lagets midler 

Profilering

Dansekurs

 Sandnes Folkedanslag og17. mai 

 Seminar 2019

 Tur til Romania

Oppvisning i Høyland Kirke 

 Eventuelt



Oppsummering av høstens allmøte

 Det var 52 deltakere på allmøtet. 

 Nye Nyttårsdans

Det ble bestemt at nyttårsdansen skulle arrangeres i Austrått 

Bydelshus.

Arrangementet ble vellykket og svært godt mottatt både av 

medlemmer og gjester.

 Organisering av oppvisninger

Det ble bestemt at vi skal føre liste over hvem som har sagt seg 

villing til å være med å danse oppvisninger. Den er laget og finnes 

på lagets hjemmeside.

 Det var stemning for at vi skal delta i folketoget på 17. mai



Status medlemmer og økonomi

 Medlemmer 2019

 66 aktive

 5 passive

Det er samme antall aktive medlemmer som ved årets inngang

 Lagets økonomi 

 Omtrent like mange aktive medlemmer som i 2018

 Ligger ca. på budsjett så langt i år

 Har ikke tatt ut av sparekonto



Bruk av lagets midler

 Ref. til tidligere vedtak om å redusere reservekapitalen 

kr. 100.000 til 50.000 

 Styret har diskutert hva som er best bruk av pengene

 Bruke pengene slik at de kommer alle medlemmer til gode

 Skal vi subsidiere arrangement?

Nei – det er så pass lite beløp at det ‘monner’ lite

 Aktiviteter for å rekruttere nye medlemmer til laget

Dette er etter styrets mening den beste måten å bruke pengene 

på

 Kommentarer?



Bruk av lagets midler

 Profilering

 Vår egen hjemmeside

 Facebook

 Sandnes Kommune sin hjemmeside for lag og foreninger

 Sandnesposten

Annonser og innlegg i avisen

 TV Vest 

Kanskje vi kan få en liten reportasje fra en øvingskveld?

 Dansekurs

 Annonsere via flere av mediene 

 Tilby kurs for en liten sum, for eksempel kr 250,-.

 Tilby medlemskap i Sandnes Folkedanslag for 1 år inkludert i kursprisen

 Styret vil jobbe med en plan for dette 



Oppvisninger og deltakelse på 17. mai

 Oppvisninger

Det nok par som har meldt seg på til oppvisning.

Oppvisningen blir som vanlig

 kl 10.30 – Åse BOAS

 Kl 11.15 – Byhagen

 kl. 12.00 – Lura BOAS

 Frammøte Åse BOAS kl 10.15

 Danseleiar: Ingrid    Spelemann: Dag

 Folketoget

 Selv om det på høstens allmøte var et flertall for at laget bør stille 

i folketoget så er antall medlemmer som til nå har sagt at de vil 

være med kun 19 personer

 Oppfordrer flere til å komme



Seminar 2019

 Hvor?

 Lindesnes Havhotell - Spangereid

 Når?

 18. – 20. oktober 2019

 Detaljer kommer på høstens allmøte



Tur til Romania – august 2019

 Dag 1 - 4. august 

SVG - AMS - BUH - videre til BRASOV 

Etter ankomst, utflukt til et av Europas vakreste slott, Peles Slottet

Overnatting på 4**** Hotel Golden Time de 3 kommende nettene

 Dag 2 – 5. august 

Etter en god frokost drar vi for å besøke byen Sighisoara. 

Middelalder byen antas å være den vakreste og best bevarte i 

Europa.

 Dag 3 – 6. august 

Dagstur i nærmiljøet rundt Brasov. Kjører den berømte ‘vinruten’. 

Vår vinstopp blir i Dealu Mare vinregion, området kalles på grunn av 

sin vakre natur for « Romanias Toscana».

 Dag 4 – 7. august 

Vi reiser til Tulcea – festivalbyen. Besøker Dracula Slottet på veien



Tur til Romania – august 2019

 Dag 5 – 7 8. 9. og 10. august – Festival i byen Tulcea

Overnattingene har vi på Hotel Esplanada som er 4**** - her har vi 

halvpensjon ( frokost og middag hver dag).  

Vi har ikke fått programmet for festivalen enda. 

 Dag 8 - 11. august – Vi kjører til Bucuresti

Etter frokost går turen tilbake til Bucuresti hvor vi skal overnatte på 

4**** Hotel Europa Royale i sentrum. Hovedstaden i Romania er 

berømt for å være en by som aldri sover. Tidligere kjent som « lille 

Paris » på grunn av sin arkitektur og turbulente livsstil.

 Dag 9 - 12. august  - BUCURESTI  - AMSTERDAM  - STAVANGER

Formiddag / lunsj i Bucuresti. 

Vi drar til flyplassen i god tid til innsjekk for vår flyavgang med KLM 

via Amsterdam. Flyavgang er kl.18.05.



Andre spørsmål og 

kommentarer fra 

medlemmene

Ordet er fritt!



Takk for frammøte og 

oppmerksomhet


