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PROTOKOLL STYREMØTE 8/18 2018 

Tilstede: Kai Tangen (leder), Rita Thorstensen (kasserer), Hilde Velkom (styremedlem), Jan 

Oddmund (styremedlem), Monika Ravik (referent og GSDO), Revisorer: Judith R. Fehn og Jan-Terje 

Antoniussen (gjeldende regnskap GSDO). 

 

Forfall: Vegard Tangvald (styremedlem). 

 

AGENDA: 

1. Referat og protokoll fra møte 7/18  

Referat 7: Godkjent uten innvendinger. 

Referat fra medlemsmøte: Godkjent. 

 

2. GSDO  

Regnskap gjennomgås.  

Forslag ønskes til 2 papegøyer og 2 premieutdelere. 

Seierspallen er ikke funnet, og det vites ikke hvor den er. 

 

3. Konkurransegruppa 

30.000,- er innvilget, men det påkreves hva pengene skal brukes til. Betale egen kontingent som 

medlem i konkurransegruppa? Legge ned konkurransegruppa? 

 

4. Regnskap 

Ok. 

Regulere vipps: legge inn tekstbokser hvor brukere registrerer hva de kjøper. Ansvar: Ludvig. 

Rita kontakter Ludvig og informerer om dette. 

 

5. Purringer kontingent 

Purringer: Informasjon i melding om hvor positivt det er på kurs, dansekvelder osv i tillegg til 

purring på kontingent. Avtale med Ludvig om hvordan purringer sendes ut. Ansvar: Jan 

Oddmund. 

 

6. Diverse kurs. 

2 kurs planlagt nå i høst: West Coast og Trio.  

Veterankurs er skrinlagt. 

1730-1830: grunnkursmusikk for grunnkursdeltakere. Markedsføringer: på kurskvelder og 

dansekvelder. Ansvar: Jan Oddmund 

Ungdomskurs: ?? 

Kurs Pors etter jul: det jobbes med en instruktørgruppe, 4-5 instruktørpar. Instruktør for 

instruktørene: Judith (grunnkurs). Telefon tilhørende GRSK for påmelding (som går på 

rundgang) er diskutert? 

 

 

7. Dansekort 

Kort og vin. Ansvarlig: Hilde og Rita 
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8. Turer budsjett 25000,-. 

Fantasiparken i Vestfold? (dag/kveld, best ved fint vær, 4D kino, grill inne og ute, dans, buss, 

få med nye). Innhente priser fra hotell og hytter i nærheten. Priser hotell og få forslag fra 

driver. Ansvar: Rita 

Bluescruise eller annet cruise sammen med andre klubber? Fjordline (Langesund – Hirtschals- 

Stavanger- Bergen) m/ Heidi Fjørtoft (obs tregt og lite dansegolv). Ansvar: Kai. 

Gautefall? Skinnarbu? Ha med DJ? Ansvar: Fra fredag – søndag. Ansvar: Hilde 

 

9. Rydding på Pors 

Ansvarlig: Kai og Hilde 

 

10. Pizzakveld 

Liste ligger på Pors. Ansvarlig: Jan Oddmund. 

 

Eventuelt: 

• Judith R. Fehn informerer om at de har mange dokumenter og permer fra GRSK: 

oppbevares på lager Pors. 

• Arrangere grunnkurs og videregående kurs annenhver gang??: Fra jan 2019: flytte 

grunnkurs fra 1830 til 1730? Ha grunn- og videregående kurs parallelt, lille- og storesal, 

1830-2015?  Videregående kurs II fra 2030? Felles pauser. Ansvarlig: Hilde 

• Ang medlemsmøte: det er ønske om lengre tid enn 30 min. Det foreslås start kl. 1730. 

• Hjelpere (alle): Det ønskes informasjon om goder. Betale 20,- kr for inngang, er 

vedtaksbestemt. 

• Medlemslisten er ikke offentlig. Det er kun styrets medlemmer som skal ha tilgang til 

Admin. Forandringer i et styre må meldes til Brønnøysundregisteret. Ansvarlig: Kai og 

Ludvig justerer dette i fellesskap. 

 

 

 

 

Referent: Monika Ravik 


