Referat DansiS styremøte
Møtedato og tid:

Tirsdag 28.5.19 kl. 17 – 19

Sted:

Speilet

Tilstede:

Marte(fravær), Keilen(vara), Gry, Victoria, Isabell, Cesilie og
Elisabeth (admin. uten stemmerett)

SAK 1

Godkjenning av referat

Forslag: Styret godkjenner referat fra styremøte 26.02.2019
Godkjent
SAK 2

Valg av ordstyrer og referent

Forslag 1: Elisabeth er referent
Forslag 2: Gry er ordstyrer
Godkjent
SAK
3
Taushetserklæring
Styrets medlemmer signerte og leverte taushetserklæring.
Godkjent
SAK
4
Brønnøysund registeret
Styrets nye medlemmer levere inn informasjon for registrering i Brønnøysund registereret
Elisabeth registrerer nytt styre.
Godkjent
SAK
5
Nøkkelkort
Nye styremedlemmer som ikke har byttet/fått nye kort med rett tilgang får dette på møtet.
Godkjent og gjennomført.
SAK
Prosjektor:
Gry har vært i kontakt med Eddie vedr. Prosjector. Elisabeth har fulgt opp saken og nylig fått endelig
svar fra Eddie. De har ikke hjemmel til å videreselge utstyret til oss.
Elisabeth har sjekket opp pris/prosjektor i forhold til link sendt fra Michelle/Søknad.
Forslag: DansiS kjøper Prosjektor PANASONIC PT-RZ570WEJ - DLP-projektor - laserdiode –
5400(jamfør søknad). Rimligst pris er hos Multicom til 37.500,-.
Cesilie nevner vi kan snakke med Espen, Tou , hvilken stige vi kan kjøpe inn i tillegg til prosjektor. Det
ble søkt samtidig om dette. Vi har en rapport å sende inn i forhold til midler fra Kulturrådet.
E. kjøper inn prosjektor og stige.
Godkjent
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SAK

6

Forsikring:

Vi har ingen forsikringsavtaler mht utstyr i dag.
Elisabeth har vært i kontakt med SR-bank. Pris for brann/tyveri for teknisk utstyr innen 100.000,- er kr
1.649,- pr år og egenandel på 10.000,-.
Pris for tilfeldig /plutselig skade som omfatter skade ved bruk er kr 5.600,- med egenandel på 6.000,-.
Det vil være svært kostbart for DansiS å ha forsikringsutgifter pr år på 5.600,- for en tilfeldig
forsikring/plutselig ved bruk.
Styret ønsker vi innhenter flere priser før endelig vedtak.

SAK

7

Henvendelser om rydding fra TOU

TOU minner oss på å følge retningslinjene for rydding og bruk av Speilet og fellesområdene.
Husk også at det forbudt å bruke sko i Speilet. Styret utarbeider retningslinjer som vil legges ved
kontrakten til brukerne av Speilet.

SAK

8

Ledlys i Speilet vil bli tatt ned frem til slutten av 2019.

LED lysene som henger i taket i Speilet vil bli brukt i Scene1 ut året. Dette betyr at TOU tilbakefører
dem slik de henger nå i slutten av 2019 når det ryddes ut av Scene1 for ombygging.
TOU stiller med supplerende tiltak i perioden om det skulle komme inn noen kompani som er
avhengig av LED lys i taket.
Cesilie: DansiS har hatt kontakt med Espen. Vi gis mulighet til å bruke Scene 1 ved våre arrangement
dersom det er ledig. Ved tilbakeplassering vil TOU bekoste at Bjørnar går over lysene.

SAK

9

Innspill om sammarbeid fra sceneansvalig på TOU v/ Huy

TOU ved Huy har hatt et møte med DansiS hvor vi har diskutert muligheten for samarbeid.
Styret er svært positiv til samarbeid og ser dette i sammenheng med Forprosjektuken.

SAK

10

Arbeidsfordeling DansiS og PRODA Rogaland

Vi diskuterte forslaget om arbeidsfordeling mellom daglig leder og Proda-ansvarlig, som Cesilie og
Elisabeth har utarbeidet. Vi støtter forslaget.

SAK

11

Planer for neste halvår
1 . Forprosjekt (uke 44)
2 . Residens: saken utsatt til neste styremøte
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Forprosjekt 28.10 – 3.11 m visning 2.11
Det søkes om midler til mentor.
Styret velger/vurderer aktører. Daglig leder fordeler tid/ kort/ treffer deltakere/
Sak følges opp neste møte.

SAK

12

Fremlegg for CREO, 5. april

Gry og Elisabeth hadde fremlegg for CREO om DansiS. Det kom innspill fra flere medlemmer i salen
om et ønsket samarbeid.
Forslag: Drøfte hvilke type samarbeid som kan være aktuelle?
Saken viderføres til neste styremøte.

SAK

13

Forslag til nye rutiner ved bruk av Speilet.

Det foreslåes at brukere (våre medlemmer/Proda) av Speilet går over gulvet med våtmopp etter bruk.
Da vil salen alltid være ren og klar for neste bruker. Styremedlemmer trenger ikke å kommer for å
vaske etter Åpen Sal. Det foreslås å kjøpe en vaskemaskin som kan stå på vaskerom i 2 etg. Vask av
mopper vil være en del av det medlemmer gjør ved behov. Det kjøpes inn to kurver for rene og brukte
mopper.
Det vil allikevel trengs en liste over vasking etter TOUs bruk av salen. Fra høsten er det ca 3
brukere,utenom DansiS/Proda.
Forslag: Lage liste for vask etter ”eksterne” brukere. Kjøpe ”vanlig” vaskemaskin ( vi er i dialog m
TOU om plassering).
Sak overføres til neste styremøte

SAK

14

Dato for dugnad i Speilet

Det ble avhold vårdugnad med godt oppmøte. Speilets vindu, speil og garderober ble vasket.
Lagerets nyinnkjøpte lagerhyller ble montert og lageret ble organisert/ryddet. Gamle billag ryddet til
makulering.
Forslag: Det settes av 1 dato for dugnad på årshjulet fortrinnsvis på våren.

SAK

15

Til informasjon: Åpen Scene

Åpen Scene ble avholdt i Speilet 4 mai 2019
Fredag 3 mai mellom 10 – 17 ble satt av til generalprøve og øving.
Det ble gjennomført 2 forestillingsrekker med 5 grupper/soloer. Begge forestillingene var fullbooket.
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Utøvernes tilbakemeldinger var postivite og at de opplevde å få igangsatt og utprøvd kunstneriske
prosesser. Det var berikende både å presse seg selv og å teste ut responsen overfor et publikum.
Utøverne lagde et spørreskjema for tilbakemelding om forestillingsrekken. Etter endt forestilling var
det satt av tid til samtale og dialog med publikum. Det ble tatt videoopptak fra forestillinger og
samtalene. Video-opptak ble overført til de utøverne som ønsket å benytte materialet videre.
Ingrid Hatleskog fungerte som mediator under samtalene. Hun hjalp til generelt svært mye som å
sette lys og lyd, samt å styre dette under forestillingene. I tillegg til å være mediator.
Vi fikk også flott hjelp med publikumshåndtering fra Victoria fra styret og Vilde Haug (nytt medlem).
Åpen Scene fikk ikke tilslag på søknad om midler fra FFUK:
Ref. avslaget – ”Vi beklager å måtte meddele at styret av budsjettmessige årsaker dessverre ikke har
funnet å kunne imøtekomme søknaden, som således er avslått. - til møtet var det innkommet 74
søknader. Samlet søknadssum: kr 3 052 689,-. Til disposisjon for dette styremøtet: kr 504 000,-.”

Det foreslås å ha en dokumentasjonsansvarlig under ÅPEN SCENE 2020.
Sak viderføres til neste styremøte.

SAK

16

Til informasjon: Residens uke 12 og 13

Utøvere: Helene og Vlodislav / Jøran og Live
Danserne brukte Speilet begge uker og fordelte tiden seg i mellom. Utøverne utforsket i dans, både
utøvende og innholdsmessig samt rommet. Det ble utlånt prosjektor til danserne( Elisabeth). Det ble
utforsket i materialer og speil som del av rom/kropp/prosjeksjon. Begge dansegrupper hadde en
lukket visning i slutten av sin periode for noen få inviterte. Svært positive tilbakemelding fra begge
gruppene.
Forslag: Endring i kontrakt: Som del av tilbud om residenses har utøverne ansvar for rengjøring av sal
ved periodens slutt.
Sak viderføres til neste styremøte.

SAK
17
Elisabeth orienterer generelt
Vaskemaskin:
Ny industri vaskemaskin har priser fra kr 22.000,- og oppover. Det anbefales ikke å invistere alene om
denne, og det måtte eventuelt om TOU deler utgiften. De har ikke svart på henvendelser.
Forslag : Det anbefales å kjøpe en rimelig brukt/ enkel vaskemaskin til vårt bruk.
Inntill videre fortsetter vask av mopper.

SAK

18

Dato for styremøter

Neste 18.6 kl 18 – 21 styremøte Marte sette opp saksliste. Ring eventuelt Gry for spørsmål

Eventuelt:
1)Utlysning av stilling som daglig leder med ansettelse fra 15.6.
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Daglig leders stilling utgår 30.6. Hun har takket ja til annen stilling.
Saken er hastesak og Elisabeth utformer snarest ny utlysning som sendes styret for gjennomsyn og
godkjennelse. Frist for utlysning: snarest.
Styret leser alle søknadene på mail, gir tilbakemedling og velger 2-3 til intervju. Intervju mandag 17,
tirsdag 18.
Stillingen utlyses på følgende plattformer:
Prodamail (Cesilie)
Prodafacebook (Cesilie)
Dansismail ( Elisabeth)
Dansisfacebook ( Elisabeth)
Danseinfo ( Elisabeth)
Noda ( Elisabeth)
Finn.no utgår i og med det koster penger.

Prioritert liste over deadlines innen 30.6?
Årshjul
Sett opp liste over allerede frister DansiS må søke
Stavanger kommune
Fylkesmøte
Medlemskort
Sak viderføres til neste styremøte.
Sal i sommer?
Sak viderføres til neste styremøte.
Vasking av mopp
Sak viderføres til neste styremøte.
Komite for søknad til Norsk kulturråd 3 sept.
Sak viderføres til neste styremøte.

Kontakt med UiS
Sak viderføres til neste styremøte.
Velkommen til PRODA – brev
Sak viderføres til neste styremøte.
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