Referat DansiS styremøte
Møtedato og tid: 12.03.2018, kl. 19:00-21:00
Sted: Fellesområde i Atelierhuset
Innkalt: Camilla, Kjersti, Michelle, Cesilie, Marte, Keili, Elisabeth
Frafall: Cesilie
Referent: Michelle

SAK 1

Generell info om DansiS (orientering)

Michelle fortalte om organisasjonens historikk og dagens situasjon.
SAK 2

Konstituering av styret + brønnøysund registrering

VEDTATT: Camilla velges som styreleder
VEDTATT: Kjersti velges som nestleder
Camilla har opplyst styret om at hun kommer til å ha mer tid til å være aktiv i rollen som
styreleder fra høsten av.
Styret vil finne en dato hvor kan bli bedre kjent, utenom et styremøte.
VEDTATT: Styremedlemmene betaler ikke medlemskontigent

SAK 3

Daglig leder fremover

Michelle skal reise til kunstnerbolig i Berlin fra 19. mai-16. juni og ber styret vurdere om
daglig leder skal ut i full eller delvis permisjon i denne perioden.
VEDTATT: Michelle innvilges 50% permisjon i perioden 19.mai-16.juni.
Michelle skal mest sannsynlig flytte til Oslo til høsten og styret må planlegge utlysning av
stillingen som daglig leder.
VEDTATT: DansiS utlyser daglig leder stillingen den 14. mai med søknadsfrist den 01. juni.
Tiltreding i august 2018. Stillingsutlysningen beskriver at det vil være en overgangsordning
fra nåværende daglig leder og ny daglig leder. Intervjuene gjennomføres i uke 25.
SAK 4
-

Diverse orientering
Flere DansiS medlemmer disponerer nå personlig nøkkelkort til Speilet. Alle skriver
under på en avtale om personlig nøkkelkort, som ansvarliggjør brukeren både når det
gjelder bruk av Speilet, låsing og eventuelt om kortet går tapt.

-

SAK 5

Nettsiden er straks ferdigstilt. Michelle publiserer den neste uke.
Søndag avholdes det en workshop og audtion av kompaniet Jasmin vardinon. Vi
bistår med åpning og låsing av lokalene samt gi info om rutiner på huset.
Aktivitet og datoer høsten 2018

VEDTAK: DansiS søker om støtte fra FFUK 03. mai til følgende arrangementer til høsten:
Forprosjekt uke 44
Residens uke 47-48
Åpen scene arrangeres senere, for å ha litt tid mellom forprosjektuka og åpen scene. Styret
ser for seg at det blir i midten av februar 2019.
Dato for lyskurs med Kyrre høsten 2018 må settes etter vi har fått svar på søknad.
SAK 5

Datoer for styremøter denne våren

16. april kl. 18:30
07. mai kl. 18:30
Vi setter dato for juni på neste møte.

SAK 6

ME TOO: Opprette varslingsorgan

DansiS skal opprette rutiner for varsling og et varslingsorgan for seksuell trakassering, men
avventer til PRODA sender sine nye retningslinjer som utarbeides for tiden.

