Referat DansiS styremøte
Møtedato og tid: 07.05.2018, kl. 18:30-20:30
Sted: Fellesområde i Atelierhuset eller kontoret
Innkalt: Camilla, Michelle, Cesilie, Marte, Kjersti
Frafall:  Kjersti
Referent: Michelle

SAK 1

Godkjenning av referat

VEDTATT: S
 tyret godkjenner referat fra styremøte 16.04.2018
SAK 2
-

-

Diverse orientering og aktivitet siden sist
Pilatesavtalen, er det noe fremdrift her? Michelle kontakter Isabel.
Det arrangeres nå ukentlig yoga på Atelierhuset for DansiS medlemmer og
billedkunstnere på huset. Michelle inviterer inn de som er interesserte i yogaklassene
i gruppen på fb.
Søknad til FFUK er sendt, det ble søkt om 3000 kr i honorar til hver utøver, totalt
36 000 kr.
Kyrre har bekreftet at vi kan ha lyskurs 20-21. oktober
Nettsidene er oppdatert med medlemsoversikt

SAK 3

Utstyr i den nye salen

Vi sender søknad om fullfinansiering av utstyr i salen til Stavanger kommune og Rogaland
fylkeskommune. Vi får et lerret fra Tou Scene men kjøper heller inn stativ til høytalere og
diverse kabler.
Til info: Høytalerne til DansiS er “borte”, de er forsvunnet fra lageret og vi vet ikke enda hvor
de er.
Kan de ha vært på festen til IMIR?
Kanskje noen på Atelierhuset vet noe?
Michelle følger opp.
SAK 4

Stillingsutlysning

Vedlagt er stillingsutlysningen. Les gjennom før møtet.
-

Hvem skal være i ansettelseskomitéen?

VEDTAK:

Marte, Michelle og Kjersti blir ansettelseskomité. Dersom Kjersti ikke har mulighet spør vi en
av varaene. Michelle legger ut utlysningen så fort som mulig.

SAK 5

Vasking og åpning av salen 20. mai-17. juni

Vask blir gjort av DansiS ukentlig, normalt på søndag kveld eller mandag morgen.
Åpning av sal til yoga kan gjøres av styret eller av medlemmer som har kort til salen. Det
blir også avholdt noe yoga i prosjektrommet. Her må vi ha kontakt med en kunstner som kan
ta ansvar for å åpne døren i tredje etasje, da vi ikke har tilgang der.
PRODA pedagogene bør møte et styremedlem første dagen (fredag), slik at pedagogen får
oppmøtelister og info om teknikk, bruk og retningslinjer i rommet. Det kan godt være noen
andre enn styret som åpner PRODA de andre dagene (lørdag/søndag).
Åpen sal trenger sannsynligvis ikke noe ekstra jobb, men det kan hende at noen
medlemmer som ikke har eget kort, må låne et kort. I så fall ligger det to utlånskort på
kontoret. Noen må gi ut kort hvis det trengs og samle inn kort etter bruk.
25 mai - Vask av sal Cesilie
24. mai - Yoga i Speilet (evt. prosjektrommet)
25-27. mai - PRODA med Jarek Cesilie, Camilla er backup
(29. mai - Åpen sal)
31. mai - Yoga i Speilet (+ Åpen sal)
1-3. juni - PRODA med Tale Dolven + vask av sal på søndag, Camilla
(5. juni - Åpen sal)
7. juni - Yoga i Speilet + (Åpen sal)
8-10. juni - PRODA med Caroline Skjørshammer, Camilla på fredagen + åpning og lukking
lørdag og søndag + vask
14. juni - Yoga i prosjektrommet
17. juni - Vask av sal
21. juni - Yoga i prosjektrommet
24/25 juni - Vask av sal
Se over egen kalender og se når du har tid til å åpne sal/vaske.
I tillegg må vi se på hvordan vi skal gjøre med vasking i sommer. Skal dette være DansiS
medlemmer på dugnad, eller skal Tou leie noen til dette?
SOMMER ons/torsdag
uke 26
uke 27
uke 28
uke 29 - Cesilie
uke 30 - Marte

05. august
12. august
Cesilie og Michelle lager en infovideo/timelapse som viser hvordan Speilet skal vaskes.
SAK 6

Søknader

Skal vi sende driftsøknad til Kulturrådet? Frist 05. juni
VEDTAK: Michelle søker fylket om drift og søker Kulturrådet om Driftstilskudd, med en
redusert ramme enn hva vi søkte om i 2017.

