
Referat styremøte DansiS 
  
Møtedato og tid: 22.01.2018, kl. 17:00-19:00 
Innkalt: Camilla, Kjersti, Michelle 
Frafall: Martine 
Referent: Michelle  
 
 
SAK 1  Daglig leder orienterer 
 

- Hjemmeside arbeides med, forhåpentligvis er det oppe og går snart  
- Vi har åpnet for mer åpen sal og arrangerer også noe som heter Åpen sal 2  
- Vi bestiller flere kort. De gis ut til medlemmer og PRODA brukere som er aktive og 

bruker salen mye. Når disse eventuelt må lånes til noen andre, må daglig leder få 
skriftlig beskjed med en gang. Kortet skal leveres raskt tilbake ved første anledning til 
ansvarspersonen for kortet.  

- Søknad Stavanger kommune 
- Vi arrangerte søknadsskriving samling på Atelierhuset, hvor tre møtte. Det var et 

positivt tiltak kan gjerne arrangeres jevnlig  
- Gjenstående utbetalinger: honorar, leie av sal 2017, nettside honorar  

 
VEDTAK: Honorar til styremedlemmene utbetales i januar, kr 5000 pr styremedlem. Keilien 
Austbø honoreres som styremedlem, da hun møtte ved flere styremøter i 2017 for Martine 
Grønnum som flyttet og har vært mindre aktiv i styret.  
 
 
SAK 2   Kompetanseheving og reise for daglig leder  
 

- Michelle, Therese og Lene planlegger å reise til Multiplié sammen og samtidig få 
høre om hvordan DansiT driftes. Kan reise og opphold dekkes over reisebudsjettet?  

 
- Michelle vurderer å delta på seminar som arrangeres på Elefant, se videresendt mail. 

Kan dette eventuelt dekkes?  
 
VEDTAK: Styret ønsker at daglig leder skal få dekket reise, opphold og noe diett ved en 
reise til Multiplié med RAS og Tou Scene. Videre presisering av kostnader må vedtas på et 
senere styremøte når dette er mer konkretisert  
 
VEDTAK: Styret ønsker ikke å prioritere seminar på Elefanten  
 
SAK 3  Innkjøp av treningsutstyr til salen 
 

- Hva skal vi kjøpe inn og hva er kostnadsrammen?  
 
Matter - yogamatter, ikke de tynneste. Kanskje sportsmaster.no, sum 800kr 
2 små og to store massasjeballer (blå og gule, sum 150kr) 
Foam roller 300kr 



Tøyekloss 300kr  
 
VEDTAK: Styret setter en maks ramme på 2000kr til utstyr  
 
 
 
SAK 3   Årsmøte 2018  
 

- Årsmøtet flyttes til Loftet på Tou Scene, da dette er både hyggelig og gratis  
- Valgkomitéen leter fortsatt etter kandidater, send innspill hvis dere kommer på noen 

som kan egne seg til styret 
- Styret ønsker å foreslå en vedtektsendring, hvor medlemskap også kan innvilges til 

dansekunstere som har tilknytning til regionen. Det er også viktig å legge til at ved 
utlysninger prioriteres lokale/de som bor i regionen.  

- Styret ønsker ikke å opprette et kunstnerisk råd, men vil fortsette å prioritere 
søknader med første mann til mølla, og demokratisk prinsipp hvor ulike medlemmer 
får utbytte av ulike ordninger 

 
 
SAK 4  Talentgrupper i Rogaland 
 
VEDTAK: Vi følger opp saken fra forrige møte og sender ut brev til institusjoner om å 
diskutere problematikken.  
 
 
Neste styremøte blir etter årsmøte, med nytt styre  


