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Oppsummering av allmøte, høsten 2019

 Det var 39 deltakere på allmøtet. 

 Bruk av lagets midler

 Planlegger kurs. Kursavgift på 250,- subsidieres av laget.

 Kurs er annonsert i Sandnesposten, vår hjemmeside og på kommunens side for 

lag og foreninger

 Vi har hatt to innlegg i avisen i løpet av sommeren

 Seminar

 Seminar arrangeres på vanlig måte.

 Forslag til tema for gruppearbeid på seminaret:

Hvordan ta vare på de som går på dansekurs slik at de fortsetter og blir 

medlemmer?



Status medlemmer og økonomi

 Medlemmer høsten 2020

 56 aktive

 7 passive

Antall aktive medlemmer er redusert med 5 personer fra 2019

 Lagets økonomi 

 P.g.a. covid-19 er både inntekter og utgifter redusert.

 Litt færre aktive medlemmer og dermed mindre leikavgift enn 

budsjettert for 2020

 Inntekter og utgifter i balanse

 Har ikke tatt ut av sparekonto



Bruk av lagets midler – hva er gjort?

 På grunn av covid-19 er de aller fleste aktiviteter avlyst så langt i 2020

 Til tross for covid-19 ble det oppvisning på 17. mai

På 17. mai gjennomførte en del par i Sandnes Folkedanslag en oppvisning 

sammen med Sandnes Trekkspillorkester på Bogafjell.

Det ble en våt og vindfull opplevelse men vi kom på lokal-TV.

I tillegg fikk vi 2.000,- av Sandnes Kommune for vår opptreden!

 Støtte til Ryfylkemuseet 

 Ryfylkemuseet har planer om å ansette en ‘dansekonsulent’ som skal videreføre 

litt av det ‘Bygda Dansar’ jobbet med. Stillingen er felles for Agder og Rogaland

 Styret i Sandnes Folkedans har beslutta å støtte prosjektet med 5.000,- pr år i 3 år.



Medlemskvelder

Dato Innhold Status

15. september - Magne Gjesdal, kåseri om ‘Oppvekst på Hana før i tiå’

- Torfinn spiller fløyte

- Sang / allsang

OK

OK

6. oktober - Aage Gjesdal, informasjon om ‘Framtidsfullmakt’

- Allmøte

- Sang / allsang

OK

20. oktober - Sandnes Brann og redning, ‘Brannforebygging i heimen’

- Musikkinnslag – Sandes Gaukorkester 

- Sang / allsang

OK

OK

10. november - Kurt-Magne, ‘Bienes kjærlighetsliv’

- Allsang med pianist Knut ispedd pianosolo

- Sang / allsang

OK

OK

1. desember Juleavslutning. I år blir det uten dans men på tradisjonelt vis litt 

underholdning 

- Det blir kåseri om Piltola ved Tora Liv

OK



Medlemskvelder

 Ønsker å høre medlemmenes synspunkter på tiltaket

 Er dette noe vi skal ta videre i 2021?

 Hvis ja - Innspill til tema ønskes



Seminar 2020 – to be or not to be?

 Spørsmål fra styret var om det er noen av de som har meldt seg på til 

seminaret som så noen ‘Koronagrunn’ til ikke å reise?

 De som svarte så ikke noen grunn til ikke å arrangere seminaret.

Det var ingen som tok til orde for ikke å reise.



Seminar 2020 – 16.-18. oktober 

 Utsikten Hotell – Kvinesdal

 27 påmeldte + Dag

 Fra fredag 16. oktober til søndag 18. oktober

 Priser pr. person som dekker overnatting og all mat:

 2.495,- pr person i dobbeltrom 4.990,- pr par) 

 2.695,- i enkeltrom

 Medlemmene betaler selv til hotellet.

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

Eller kontakt Ingrid

Ingrid ønsker innspill



Seminar 2020 - tidsplan

 Fredag 16. oktober 

 Ankomst. Tidspunkt opp til den enkelte (innsjekking på hotellet etter kl. 15) 

 Kl. 19.00                Middag 

 Etter middag Samling i bankettsalen til dans, sang 

 Lørdag 17. oktober 

 Kl. 08.00 - 09.30       Frokost 

 Kl. 09.30 - 11.30        Seminar ved Ingrid 

 Kl. 11.30 – 12.30 Tips til bruk av smarttelefon - Hjelp til selvhjelp 

 Kl. 12.30 - 13.30        Lunsj

 Kl. 13.30 - 15.00       Seminar ved Ingrid 

Kl. 15.00 - En liten pause med kaffe/te og noe å bite i 



Seminar 2020 - tidsplan

 Kl. 15.15 – 17.30 Besøk på privat museum i Lyngdal (Jan Arvid Lindland).
(30 min. å kjøre, hver vei).

 Kl. 19.00 Middag 
Etter middag blir det samling i bankettsalen med dans, sang 
og kanskje ‘litt snacks’ fra gruppe 1. 

Ta med instrumenter, de som har.

 Søndag 18. oktober 

 Kl. 08.00 - 09.30        Frokost 

 Kl. 10.00 - 12.00        Seminar ved Ingrid 

 Kl. 12.30                     Lunsj

 Utsjekking senest innen kl. 13.00 Hilsen reisegruppa
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Nyttårsdans 2021

 Austrått Bydelshus er bestilt til 9. januar 2021

 Gruppe 3 er ansvarlig

 Men …..
Styret ser det som urealistisk å arrangere Nyttårsdansen slik vi har gjort de 
siste årene i Bydelshuset. 
Det er kun 3 måneder til og det er ikke ønskelig å ta ansvaret for å ha 
dans med 80-90 deltakere 

 Skal vi ha en alternativ samling? 
Styret ønsker å høre om det er interesse for å arrangere et alternativt 
arrangement samme dag kun for medlemmer i Sandnes Folkedanslag. 
Selvfølgelig må det være innenfor Cov-19 regelverk.

 Mat – smørbrød, gryterett, kaffe, kaker….. (må finne en løsning som er innenfor 
cov-19 reglene)

 Dans 

 Underholdning



Besøk av Nyborg Folkedansere 2021

 Planlagt i Kr. Himmelfartshelgen, 13.-16. mai 2021

 Status

Siste status fra Nyborg Folkedansere fra våren 2020 er at de ønsker å 

komme

 Pr i dag er det vanskelig å si noe om hva som skjer våren 2021 så vi 

avventer situasjonen både i Norge og Danmark



Valg i februar 2021 – Valgkampem

starter nå!
 Valgkampen starter nå!

 Valgkomitéen starter snart sitt arbeid

 Vær positiv – still gjerne spørsmål om arbeidsmengde etc. til 
kasserer eller formann dersom du kan tenke deg å gå inn i en 
av disse rollene

 4 personer er ferdige med sine perioder

 Leder og kasserer har allerede signalisert overfor valgkomitéen 
at de ikke tar gjenvalg

 Forslag

Hvis ønskelig foreslås det å opprette en funksjon for drift og 
vedlikehold av lagets hjemmeside.

 I først omgang kan funksjonen ivaretas av Kåre og Eivind etter at 
de har gått ut av styret men på sikt bør denne rollen kunne ivaretas 
av andre som har interesse for dette arbeidet. Ikke nødvendigvis 
noen i styret



Andre spørsmål og 

kommentarer fra 

medlemmene

Ordet er fritt!



Takk for frammøte og 

oppmerksomhet


