
22.1.19 Referat DansiS styremøte 
  
Møtedato og tid: 22.01.2019, kl. 20-21:45. Startet 20:15 
Sted: Speilet 
Innkalt: Camilla, Michelle (skype), Cesilie, Marte, Kjersti, Elisabeth Jarstø (admin uten 
stemmerett)  
Frafall: Kjersti 
Referent: Michelle 
 
 
SAK 1 Godkjenning av referat  
 
VEDTATT: Styret godkjenner referat fra styremøte 11.12.2018 med denne korreksjonen på 
innkalt at Kjersti “deltok kun på SAK 4, på skype”  
 
 
SAK 2 Valg av ordstyrer og referent  
 
VEDTATT: Michelle er referent 
VEDTATT: Camilla er ordstyrer 
 
 
SAK 3 Diverse orientering, hva har skjedd siden sist?  
 

- Opplæring med Elisabeth og Cesilie gjennomført, både i Oslo med Elisabeth og i 
Stavanger med Elisabeth og Cesilie.  

- Cesilie og Elisabeth jobber med å fordele arbeidsoppgaver på en god måte 
- Cesilie gjør litt research på innkjøp av tavle til kontoret, som verktøy for å få oversikt 
- Dansematter, tape, lysutstyr. Cesilie tar ansvar for at utpakkingen og rigg av lys blir 

gjort før residensuken.  
- Vaskemaskin idè - Elisabeth spør Tou om de kan være interessert i å kjøpe 

vaskemaskin sammen. Evt kjøpe brukt, og koble til og sette opp i garderoben. 
Vaskejobben på Tou skal også ut på anbud, så det kan hende at det blir billigere 
med vask i salen og at det kan være bedre for DansiS at et firma gjør jobben. Pr i 
dag sparer vi 14 000kr på husleien i året når vi gjør vask selv.  

- Atelierhuset har foreslått at DansiS og Tou trykk ... 
- Vaskeskap idé - Elisabeth lager et av skapene til vaskeskap, med mopper og bøtte.  
- Tou Scene viderefører avtale med DansiS om redusert leiepris. Det betyr at 

medlemmer kan disponerer salen utover de 4 ukene DansiS betaler for i leieavtalen 
og at det ikke medfølger DansiS ekstra kostnader. Det gjør at vi til tross for begrenset 
med driftsmidler kan sette opp mye åpen sal og ha mye aktivitet i salen generelt. 
DansiS bør være obs på å fremsnakke sponsingen som Tou gjør for dansefeltet, med 
å gi gratis saltid til DansiS medlemmer. Vi bør også oppfordre medlemmer til å poste 
at de bruker salen og tagge DansiS og Tou Scene.  

- Vi bør snakke mer om at man kan booke mer åpen sal 



- Michelle holder for tiden i økonomien til DansiS fordi hun er den eneste med tilgang 
til kontoen til DansiS. Elisabeth og Camilla må avtale en dato for å gå til 
Sparebanken, slik at Michelle kan gi videre økonomiarbeidet i DansiS til Elisabeth. 
Elisabeth tar kontakt med banken. Michelle sender info til Elisabeth om konto.  
 

 
SAK 4 Henvendelser fra medlemmer 
 
Henvendelse 1  
fra Hagit Yakira spør om mulighet for å benytte Speilet via DansiS og tilbyr klasser/workshop 
i gjengjeld. 
 
 
 
PRODA har tidligere bidratt med lokale gjennom workshopsamarbeid, så nylig som i 
desember 2018. Da løste PRODA Rogaland det med at de fikk et honorar som var 
tilsvarende sal-leien som betales til Tou Scene i 5 dager. Det var klasser på 60 min 4 av 
disse dagene. Mtp. tariff kan et mindre honorar rettferdiggjøres gjennom at det er et 
samarbeid mellom PRODA og kompaniet, hvor kompaniet får disponere mye tid i salen.  
 
Det kan vurderes om forespørselen til Hagit skal være et samarbeid fra PRODA eller med 
DansiS. Jeg (michelle) anbefaler PRODA fordi det er et eget organ som har kunstnerisk 
frihet. Det er etter min mening ingenting i veien med å gjøre et tilsvarende samarbeid i 
DansiS så lenge det tilbys klasser/workshop som kommer feltet til gode, men det er på 
grensen til å gi ut residenser på forespørsel, som kan føre med seg utfordringer hvis ikke det 
er et tydelig tilbud for alle medlemmer som er kommunisert godt utad. Vi har også fått 
tilsvarende henvendelse fra Isabell Gisselgård som gjelder et par dager i vinterferien. Denne 
typen samarbeid kan for eksempel begrenses med maks 1 prøveperiode pr. medlem, og 
maks 7 dager pr henvendelse. Jeg Michelle skriver om mine vurderinger og tanker omkring 
dette men vil samtidig melde meg inhabil i å stemme over hvordan dette skal løses når det 
angår spesifikt Hagit sin henvendelse, da jeg er produsent i arbeidet hun henvender seg 
med.  
 
Problemstillingen kan gjerne drøftes på årsmøte. Det er uansett alltid åpent for PRODA 
regional leder å vurdere disse henvendelsene fritt. De kan videresendes til proda@dansis.no 
dersom det ikke er aktuelt for DansiS å gjøre slike samarbeid.  
 
VEDTAK: Henvendelsen sendes til PRODA Rogaland. DansiS er positive til initiativene fra 
Hagit og Isabel men ser samtidig på dette som grenseoverskridende til co-produksjon og vil 
derfor foreløpig ikke tilrettelegge for prøvetid i salen utover de ordningene som finnes i 
DansiS allerede. Se vedtak om forslag til valgfrie residensperioder, vedtatt på tidligere 
styremøte.  
Vedtatt med 3 stemmer. Michelle melder seg inhabil pga. hennes rolle som produsent for 
Hagit.  
 

mailto:proda@dansis.no


Henvendelse 2  
fra Helene Düring Kjær: Hun ønsker å tilrettelegge via DansiS for en felles 
kontaktimprovisasjons-jam med oppvarming/ introduksjon og deretter et par timer 
jam I Speilet. 
 
DansiS finner tid i Speilet og tilrettelegger for at det finnes dager og timer i 
kalenderen som settes av, regelmessig.  
 
DansiS bør diskutere og ta stilling til hvorvidt vi vil invitere inn studenter og 
ikke-dansere, om dette er noe vi kan/ønsker å tilrettelegge for.  
 
VEDTAK: DansiS ønsker å være en brobygger mellom studenter og det 
profesjonelle. Vi er også positive til tverrfaglighet. Vi er positive til at dansestudenter 
og andre profesjonelle utøvere kan ta del, som feks. skuespillere eller andre som 
jobber med noe scenekunstrelatert. Men vil ikke åpne opp for at amatører er med, da 
det er i regi under DansiS. Vi må være tydelige på at gulvet må tas vare på, og at 
gulvet må dekkes dersom musikkutstyr tas inn i salen. Cesilie og evt. Elisabeth tar et 
møte med Helene for å finne datoer og klargjøre en avtale/kontrakt.  
 
 
 
 
SAK 4 Årsmøte 2019 
 
Fra paragraf 7 i vedtektene til DansiS:  
“Innkalling til neste årsmøte sendes ut senest en måned før det skal avholdes. Saker og 
vedtektsendringer som ønskes behandlet må være styret i hende skriftlig senest to uker før 
årsmøtet finner sted. Saksdokumenter sendes ut umiddelbart etter denne frist. Protokoll 
sendes ut senest en måned etter at møtet har funnet sted.” 
 
Dette vil si at fristen for å sende inn vedtektsendringer eller saker til DansiS er 23. februar.  
 
Kommunalstyret for kultur og idrett behandler søknaden til DansiS 20. februar. Hvis 
budsjettet til DansiS lages etter dette møte blir det et mer realistisk budsjett som behandles 
på årsmøte.  
 
VEDTATT (F1): Forslag til årsplan og budsjett utarbeides av Michelle. Forslaget skal være 
sendt til styremedlemmene på mail senest 22. februar kl. 12:00 for epostvotering. Eventuelle 
endringsforslag fra styret må sendes til Michelle senest 23. februar og voteres over på mail 
innen 25. februar kl. 18:00.  
 
VEDTATT (F2): Sakspapirer sendes ut til medlemmene senest 25. februar kl. 21:00.  
 
Michelle stiller gjerne på årsmøte i Stavanger og kan godt være ordstyrer. Men da må reisen 
dekkes. Hun kan fikse privat overnatting fra lørdag til søndag. Michelle har sett seg ut en 



reise på nsb med nattog og sovekupé fra fredag til lørdag og retur på søndag dagtid. 
Michelle ønsker å reise mest mulig miljøvennlig men samtidig tidsbesparende, og har derfor 
sett seg ut denne reisen. Sum er ca 1600kr.  
 
VEDTATT (F3): DansiS dekker reiseutgifter på inntil 1700kr for at Michelle kan delta på 
årsmøte.  
 
 
SAK 5 Neste styremøte 
 
Neste styremøte blir 26. februar, hvor vi ser på Åpen scene søknadene og planlegger 
gjennomføring av årsmøte.  
Møtetid: 11:15-12:45  
 
SAK 6 Eventuelt 
 
6.1. Styrehonorar 
 
VEDTAK: DansiS ønsker å utbetale honorar (kr 5000) til Keili som har vært svært aktiv som 
vara 
 
6.2 Vasking sal  
 
VEDTAK: Elisabeth gir beskjed til Per Arne at det pga. scenografi ikke er mulig å vaske i 
Speilet akkurat nå. DansiS kan vaske dersom det ryddes i salen.  
 
27/28. januar: Kommer de som er i Speilet til å rydde? Elisabeth sjekker opp. Hun kan vaske 
mandag i så fall. w 
03. februar: Marte 
10. februar: Camilla 
17. februar: Cesilie? Må bekreftes.  
25. februar: Cesilie 
03. mars: Camilla  
 
 
 
 


