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PROTOKOLL STYREMØTE 6/18 2018 

01.08.18 

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

 

Forfall: Daniel Halvorsen, Heidi Høglund (begge har trukket seg fra å være ledere av 

konkurransegruppen). Jan Oddmund (styremedlem), Vegard Tangvald (styremedlem), Monika 

Ravik (referent og GSDO) 

 

Agenda: 

1. Salg av dansegulv. 

Styret i GRS har vedtatt å selge laminat dansegulvet som klubben har hatt i mange år, 

helt fra Grenland Dansecup begynte for 20 år siden. 

Det kom også innspill fra konkurransegruppa og andre relevante personer med 

oppfordring om å selge gulvet. 

Vi har i mange år fått lagret det i Eidangerhallen fordi det var der vi arrangerte GDC, men 

etterhvert ble denne hallen for stor for dette arrangementet og for tre år siden flyttet vi 

Cupen til Folkets Hus i Porsgrunn og der brukte vi ikke dette gulvet. 

Freddy tilbød seg å lagre gulvet en stund, men det tar plass og han kom med ønske om å 

få det bort i løpet av august. 

Klubben har ingen planer om å bruke dette gulvet fremover og har heller ingen 

lagringsplass, så det ble derfor vedtatt å selge det. 

Kai ble oppringt av Skien Fritidspark som ønsket å kjøpe gulvet. 

Det ble enstemmig vedtatt på styremøtet 01.08.18 at gulvet kunne selges for kr. 5000,- 

noe Skien Fritidspark gikk med på. 

Klubben kan derimot leie/låne gulvet tilbake ved diverse anledninger. 

Freddy tok jobben med å laste og kjøre gulvet til bestemmelses sted og for oppbevaring 

og avlevering får han 2 billetter til nyttårsdansen i 2019. 

Rita lager faktura og sender til Skien Fritidspark. 

2. Konkurransegruppa: 

Heidi og Daniel har trukket seg fra å lede konkurranse gruppa og videre drift av denne 

gruppen avgjøres på neste styremøte. 

3. Westcoast kurs i Stridsklevhallen 20-21/10-2018 



2 
 

Styret vedtok å gjennomføre dette kurset, da Vegard i en telefonsamtale med Kai under 

styremøtet sa at han kunne ta ansvaret for dette. Han kan kontakte Rita om han trenger 

hjelp til noe i forbindelse med kurset. 

Rita skulle ringe Svein-Arne Nordkvelle for å få bekreftet at han var leid inn og til hvilken pris 

og også undersøke med Porsgrunn Kommune om Stridsklevhallen er leid. 

 

 

 

 

Referent: Rita Thorstensen 


