
Referat DansiS styremøte 
  
Møtedato og tid: 27.08.2018, kl. 19:45-21:45 
Sted: Hos Kjersti 
Innkalt: Camilla, Michelle (skype), Cesilie (skype), Marte, Kjersti, Keili 
Frafall: Marte 
Referent: Michelle 
 
 
SAK 1 Godkjenning av referat  
 
VEDTAK: Styret godkjenner referat fra styremøte 25.06.2018, både offentlig referat samt 
referat med personopplysninger som er unndratt offentligheten. Referat unndratt 
offentligheten slettes og makuleres når neste styre tar over. Historikk på tidligere søkere 
(navneliste) på stillingen som daglig leder i DansiS/PRODA regional leder videreføres til nytt 
styre. 
 
SAK 2 Diverse orientering og aktivitet siden sist  
 

- Avslag fra Kulturrådet om støtte til forprosjektuka, da de mente det var mindre fokus 
på prosjektene og at det var ordningen og DansiS som organisasjon som kom mer 
frem 

- Lyskurs blir flyttet til uke 44 
- Status om utstyr og innkjøp. Michelle har kontaktet Bright om lys, de skal gi oss et 

tilbud snart. Camilla måler salen denne helgen, slik at Michelle kan kontakte Hove 
om dansematter. 

- Michelle ga styret en orientering om møte med RAS om mulig sammenslåing. En 
mulig sammenslåing vil sannsynligvis ikke skje før i 2020.  

- Status planlegging av kurs 2019; Aaron, Julia og Håvard ønsker å holde 
workshops/Kurs for oss. Kulturrådet kan komme og holde søknadsskrivingskurs uten 
kostnader. Michelle ringer kulturrådet og hører hvorvidt de kan støtte økonomikurs.  

 
Husk å søke FFUK om honorar til Åpen scene 2019. 
 
SAK 3 Utlyst stilling 
 
På forrige styremøte 25.06.2018 gjorde styret et vedtak i sak 4. Ansettelse. Cesilie ble tilbudt 
stilling jfr. vedtaket. Cesilie har takket ja til tilbud om stilling, alternativ 1 som var styrets 
primære ønske. Alternativ 1 lød som følger: “Cesilie tilbys ca 10% som oppdragstaker (med 
timeføring), hvor hun engasjeres som produsent for den praktiske gjennomføringen av 
PRODA- og DansiS -arrangementer samt går i møter der DansiS/PRODA trenger en 
representant tilstede.” 
 
Cesilie ønsker å starte engasjementet fra 05. november. Styret imøtekommer dette med å 
tilby henne oppstart fra 05. november. 

 



 
Forslag til vedtak: Daglig leder utformer en kontrakt hvor Cesilie engasjeres som 
assisterende daglig leder for DansiS og PRODA. Engasjementet trer i kraft fra 05. 
november. Engasjementet med Cesilie avsluttes når DansiS/PRODA engasjerer ny ansatt i 
en større stillingsprosent etter ny utlysning.  
 
VEDTATT (med 4 stemmer, da Cesilie har ikke stemmerett i saken) 
 
SAK 4 Vasking og møte med pedagoger frem til 05. november 
 
Da Cesilie ikke tiltrer før 05. november, må styret og DansiS medlemmer vaske Speilet og ta 
ansvar for avvikling av PRODA på dugnad til og med 04. november.  
 
Hvem kan gjøre hva? Dette fordeles på styremøte.  
 
Michele ber Tou ordne med vaskemaskin så moppene kan vaskes der. Industrimaskin?  
 
Det må ordnes med kort til keili og camilla. Cesilies kort må oppdateres slik at hun får tilgang 
til kontor og vaskerom. Camilla ordner dette, Michelle setter Morten på Tou i kontakt med 
Camilla  
 
31 aug keili (17:30) 
01 sept camilla  
02 sept hvem kan åpne proda? + hvem kan vaske? 
09 sept vask: Camilla  
16 sept vask: Keili  
23 sept vask: Kjersti  
30 sept vask: Marte?  
7 okt vask: Michelle 
14 okt vask: Marte? 
21 okt vask: Camilla (vil gjerne jobbe i salen også)  
28 okt vask: noen på lyskurs 
 
Resterende datoer fordeles på styremøte 30. oktober 
 
 
SAK 5 Styremøter høsten 2018 
 
Styret vil holde styremøter på følgende datoer denne høsten: 
 
tirsdag 30 oktober 20:00 
tirsdag 20 november 20:00 
tirsdag 11 desember 20.00 
 
 
 

 



SAK 6 Eventuelt 
 
6.1 Synlighet i media  
 
DansiS har fått innspill om at dansen er nesten fullstendig fraværende avisene i 
Stavanger/sandnes. Kan DansiS gjøre noe med dette?  
 
VEDTAK: DansiS vil oppfordre medlemmer til å skrive til medier når de gjør prosjekter 
DansiS skal sende pressemelding i forkant/under forprosjektuka.  
 
En annen måte å gjøre DansiS mer synlig på kan være å flytte Åpen scene til en faktisk 
scene, og dermed invitere mer publikum og media. Skal dette være gratis, eller koste noe i 
så fall?  
 
6.2 DØRA  
 
Kontoret var åpent på søndag. Michelle informerer Tou Scene og skal forsøke å finne ut 
hvor glippen har vært.  
 
6.3 Kulturplanen  
 
Styret leser planen nøye og kommer med forslag på formuleringer som kan styrke dansen i 
planen. Medlemmer bes om å sende inn forslag som behandles i styret og som kan være en 
del av en felles uttalelse fra DansiS.  
 

 


