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 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01, 2019, 08.01.19 

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

Ødegård (styremedlem), Vegard Tangvald (styremedlem) 

AGENDA: 

1. Referat og protokoll fra styremøte 11/18 

Godkjent uten innvendinger. 

 

2. Regnskap 

Foreløpig regnskap ble referert. 

Diskuterte ang. om hjelperne skulle fortsette og betale for å komme inn på dansekveldene. 

4 stk var for at dagens ordning skulle fortsette, Kai var imot og mente at det skulle 

tilbakeføres til at alle hjelperne kommer gratis inn på dansekveldene. 

 

Rita sjekker med «Admin» ang tlf som klubben sender ut mld til medlemmer på. 

 

3. Budsjett 

Budsjett for 2019 ble diskutert og justert. Tar det endelig ferdig på styremøte 24.01.2019 

 

4. Årsmøte saker 

Styret har fått et forslag fra Ludvig til årsmøtet. 

Det går ut på å foreslå at klubben betaler årskontingenten for æresmedlemmene i klubben. 

Han mener at det er helt vanlig i de fleste andre klubber. 

 

I og med at det er 3 stk inhabile i styret (som er æresmedlemmer), så kan ikke styret påvirke 

årsmøte til å gå for dette forslaget, men årsmøtet kan bestemme for hva de vil. 

 

Åge Bekken har sagt ja til å være ordstyrer på årsmøtet. Hilde bestiller lapskaus til ca 40 stk. 

 

5. Eventuelt 

Jan-Oddmund har avtalt med Judith ang. å ha et informasjonsmøte ang. kompendiet for alle 

instruktører i klubben. 

Hun vil også innkalle alle hjelperne som er på kursa, så de får en veiledning på hva en hjelper 

skal gjøre. 

Kommer tilbake med dato. 

 

Åge Bekken kan ha trio kurs for oss helgen 2.-3. mars 2019 

Jan-Oddmund sjekker om Stridsklevhallen er ledig. 

Grenland Storband har kontaktet Hilde Velkom ang. et samarbeid med klubben på Kafe-K 

22.03.2019. 

 

Hilde og Rita avtalen et møte med Odd Kåre Storhaug. Hilde tar kontakt med han for en dato for 

møtet. 

 

Bekymringsmelding mottatt i styret 19.12.18 i fht at leder av valgkomite Rune Sørensen ennå ikke 

har deltatt i forbindelse med å finne nye styremedlemmer før årsmøtet 2019. 

Etter flere purringer fra både Gunnbjørg og Liv uten å få noe svar fra Rune, så de seg nøtt til å 

begynne jobben uten han. 

 

Neste styremøte hos Kai 24.01.2019 
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