
Referat DansiS styremøte 
  
Møtedato og tid: 20.11.2018, kl. 20-21:45 
Sted: Hos Cesilie / google hangout 
Innkalt: Camilla (hangout), Michelle (hangout), Cesilie, Marte, Kjersti (hangout) 
Referent: Michelle 
 
 
SAK 1 Godkjenning av referat  
 
VEDTAK: Styret godkjenner referat fra styremøte 30.10.2018. 
 
 
SAK 2 Diverse orientering og aktivitet siden sist  
 

- Matter er levert fra Hove west. Vi må få inn en hylle i stedet for veggfeste, fordi 
veggen ikke kan borres i. Hylle og dansematte tape er ikke levert enda  

- Det som ble levert av lys var så og si bare ting til utlån, siden varene vi bestilte ikke 
var klare for levering innen så kort tid som vi bestilte før lyskurset. Nytt utstyr skal 
leveres snart. Det er bestilt  

- Vi må bestille stige/rullestilas  
- Kontrakt med Cesilie er ikke signert, se sak 8 for oppfølgende vedtak 

 
 
SAK 3 Epost-vedtak  
 
VEDTAK: DansiS spanderer middag på deltakerne på forprosjektuka etter visningen.  
 
 
SAK 4 Evaluering av lyskurs og forprosjektuka  
 
Camilla og Michelle orienterer  
 
LYSKURS 

- Godt oppmøte, mange fra atelierhuset. Spennende blanding av ulike kunstnere  
- Kyrre var flink og engasjert 
- Lærte mindre om det tekniske, hvordan styre lys og bruke lysbord. Dette var et 

kreativt design kurs.  
- Lærte om dyre programmer, dyrt lys ++. Camilla som deltok savnet å lære om 

hvordan å jobbe med mer enkelt lys som er mer realistisk att dansekunstnere møter 
på? 

- Camilla sier hun ble inspirert til å leke med lys  
 
Spørsmål til ettertanke: Begynne med det kreative eller det tekniske?  
 

 



Konklusjon: Det er behov for mer lyskurs, det som også er på det grunnleggende og det 
tekniske 
 
Michelle purrer på kursdeltakerne for å få skriftlige tilbakemeldinger. 
 
FORPROSJEKTUKA 
Camilla sier den var veldig fin, både uka, visning og ettersnakk. Visningen ble full med 15 
publikummere.  
 
De fikk dessverre ikke til å bruke lysbordet. DansiS må lage en instruks for lysbordet, så flere 
kan bruke det. Når nye lys kommer må noen kunne sette dette opp og vise andre dette, slik 
at flere kan dette. 
 
To av prosjektene på forprosjektuka trakk seg (Cesilie og Inés), derfor var det mer tid til de 
tre andre som var med.  
 
VEDTAK: Vi tar med oss erfaringen om det er mest gunstig med 3 prosjekter eller 5 
prosjekter samtidig og vurderer til neste år hvor mange som vi vil invitere til forprosjektuka.  
 
SAK 6 Årsmøte  
 
Vi må sette dato for årsmøte. Spørs mest når KKI har behandlet søknaden vår. De har møte 
17.01 og 20.02. 
 
VEDTAK: Årsmøte avholdes 16. februar, eventuelt 09. mars hvis KKI behandler søknaden 
senere.  
 
 
SAK 7 Søkere til daglig leder stillingen og ansettelsesprosess 
 
Ansettelseskomitéen v/Michelle og Camilla orienterer om kandidater.  
 
 
SAK 8 Kontrakt med Cesilie 
 
VEDTAK: Michelle og Cesilie ser på kontrakten igjen og gjør nødvendige endringer før 
signering  
 
 
 
Neste og siste møte før jul er 11. desember 

 


