Referat DansiS styremøte
Møtedato og tid:
Sted:
Til stede:

Tirsdag 27.08.2019 kl. 18 - 21
Atelierhuset, Tou
Marte, Keilen, Gry, Isabell, Cesilie og Ingrid (admin.
uten stemmerett)

SAK 1

Godkjenning av referat
Forslag: Styret godkjenner referat fra styremøte
18.06.2019

GODKJENT
SAK 2
GODKJENT
SAK 3

Valg av ordstyrer og referent
Forslag 1: Ingrid er referent
Forslag 2: Gry er ordstyrer
Hva har skjedd siden sist?
- Alt utstyret er nå på plass og rapporten til NKF –
Rom for kunst som ble sendt inn i juli er godkjent.
- Søknadsskrivingen til ’Kompetansehevendetiltak’
er godt i gang. Det ble i juli sendt ut en mail til
medlemmene med oppfordring om å komme med
ønsker til kurs og workshop, vi fikk ingen respons
men daglig leder og PRODA-ansvarlig ser på
muligheten til å ha et nytt kurs i forbindelse med
innlevering av næringsrapport, da dette ble
etterspurt i vår. Til vinterferiedans har vi tatt
kontakt med to ulike koreografer/dansere, Luke
Murphy og Olivia Tarrish Ancona og avventer svar.

SAK 4

’Open Office’
Som et nytt tiltak for medlemmene våre foreslår daglig
leder å opprette en ordning for DansiS sine
medlemmer hvor en kan komme og jobbe med
søknader, prosjektbeskrivelser etc. i fellesskap. Daglig
leder har hatt et møte med Tou Scene som stiller seg
positiv til ideen og som skal undersøke om de kan bistå
med lokaler.
VEDTAK: Daglig leder fortsetter dialog med Huy på Tou Scene for å utarbeide ramme
for samarbeidet samt finne aktuelle datoer.
SAK 5

Vaskemaskin
Etter samtale med Per Arne i juni har vi fått tillatelse til
å plassere en vaskemaskin i våtrommet i gangen. Daglig
leder er i samtale med Mari fra Tou Scene om å gå
sammen om en vaskemaskin. Etter diskusjon innad i

styret er det fremmet et forslag om at Tou tar største
del av utgiften basert på bruk av maskinen.
VEDTAK: Daglig leder fortsetter dialog med Mari fra Tou Scene og fremmer forslag
om fordeling av utgift.
SAK 6

Vasking av Speilet
Sette opp en ny vaskeliste for Speilet til høsten.
VEDTAK: Ny vaskeliste er laget og lastet opp i google drive.
SAK 7
7.1 Forprosjektuka

Eventuelt

Avvikles i uke 44 og totalt 3 prosjekter innvilges.
Markedsføring skjer via DansiS’ egne kanaler (nettside,
Facebook ,Instagram og evt. også
Danseinformasjonen).
Utvalg skjer ved neste styremøte som er satt til
01.10.19 og etter prioriteringsprinsipper bestemt i
årsplanen for 2019.
VEDTAK: Daglig leder undersøker hvor vi kan søke om honorar til mentor, samt ser
på muligheten til å arrangere visning på Scene 1
7.2 Flyers

Til møter med blant annet studenter eller andre
aktuelle grupper i forbindelse med medlemsøkning,
burde vi ha flyers med informasjon om organisasjonen.
VEDTAK: Daglig leder sjekker ut hva vi har av flyers fra før, samt skaper et skjema
hvor folk kan melde interesse og som vi i etterkant kan bruke til å sende ut mail med
div. Info samt link til innmelding.

