
Referat fra allmøte høsten 2020 

 

Kort oppsummering av allmøtet som ble holdt 6. oktober. Viser til presentasjonen som ble 

holdt på møtet, som ligger tilgjengelig på hjemmesiden. 

Frammøte:  45 medlemmer 

Nytt for høsten er medlemskvelder, som styret bestemte å arrangere hver måned for å få et 

arrangement som alle kan komme på. Det var godt oppmøte på det første møtet i 

september. Etter avstemning ved håndsopprekning på allmøtet ble det besluttet å 

videreføre medlemskveldene i 2021. Det annonserte musikkinnslaget på medlemskvelden 

20. oktober blir avlyst, da det er svært lite sannsynlig at Sandnes Gaukorkester kommer.  

Innspill (forslag) til tema på medlemskveldene:  Folkedanslagets historie, turleder i Sandnes 

turlag kan fortelle om muligheter for turer, Sandnes historielag, Sandnes sjøspeidere, 

Speedwaymiljøet i Sandnes på 60 og 70 tallet, Smarttelefonens muligheter, Ingrid kan 

fortelle om dansens historie. Dette var forslag fra noen av medlemmene som var til stede på 

allmøtet. 

Seminar 16. – 18. oktober:  Det er 25 påmeldte + Dag. Det ble gitt tilbakemelding fra en del 

av dem som har meldt seg på at de følger seg trygge når smittevernreglene blir fulgt. Det var 

ikke stor skepsis blant de som skal reise. Det forutsettes at hotellet og hver enkelt følger 

smittevernreglene og da bør det være greit å dra.  

Nyttårsdans 2021 – omtrent halvparten av de frammøtte var interessert i en alternativ 

samling. På grunn av bestilling av lokale må vi ha bindende påmelding i god tid. 

Besøk fra Nyborg 2021 – foreløpig avventer vil utspill fra Nyborg. 

Tur 2021 – Per orienterte . Ifølge kalenderen står utenlandstur på programmet i 2021. Dette 

lar seg ikke planlegge nå og det er urealistisk at vi kan ha utenlandstur neste år. Det er størst 

mulighet for tur i Norge og dette jobber reisegruppen videre med.  

Valg 2021 – Valgkomiteen er kommet i gang med arbeidet. Det oppfordres til å være positiv 

til å gå inn i styret. Det er avklart at Eivind og Kåre ikke tar gjenvalg, men de kan kan ivareta 

en funksjon for drift og vedlikehold av hjemmesiden. Dvs. at styret ikke trenger å drifte 

hjemmesiden, men må være ansvarlig for innholdet.  
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