Referat DansiS Styremøte
Møtedato og tid:

Tirsdag 01.10.19 kl. 18 – 20

Sted:

Atelierhuset på Tou

Tilstede:

Marte, Gry, Victoria, Isabell, Cesilie og Ingrid (admin. uten
stemmerett)

SAK

1

Godkjenning av referat

Forslag: Styret godkjenner referat fra styremøte 27.08.2019
Godkjent
SAK 2
Valg av ordstyrer og referent
Forslag 1: Victoria er ordstyrer
Forslag 2: Ingrid er referent
Godkjent
SAK 3
Forprosjektuka
Etter forrige styremøte ble det sendt ut en utlysning om prosjekter til årets
Forprosjektuke. DansiS mottok totalt 4 søknader og styret innvilget 3 prosjekter til
Forprosjektuka. Tildelingskriteriene er basert på våre prioriteringsprinsipper som er
beskrevet i årsplanen for 2019.
VEDTATT
SAK 4
Deltakelse ved Bjergstedkonferansen
DansiS er av Arnfinn Bjerkestrand (Kultursjef i Stavanger Kommune) invitert til
’Bjergstedkonferansen 2019’ som avholdes torsdag 31.oktober. Konferansen er en
nystartet plattform for samtaler om kunst og kultur i regionen og DansiS ser på
konferansen som en plattform for å knytte nye kontakter samt drive kulturpolitisk
arbeid.
VEDTAK: Daglig leder evt. også PRODA-ansvarlig stiller som representanter.
SAK 5
Kompetansehevende tiltak
Til forrige søknadsrunde, 03.09.19, sendte DansiS inn en søknad om midler til
Vinterferiedans med Luke Murphy og til kurs i økonomi, regnskap og næringsrapport
med Leonard Chaparian. Det er siden den gang kommet inn forslag til blant annet
workshop i improvisasjon med Julyen Hamilton.
VEDTAK: Daglig leder sender ut ny mail hvor vi ber om innspill fra medlemmene til
kurs og workshop, og at DansiS deretter sender inn søknad om tilskudd til Åpen
Scene og Høstdans.

SAK 6
Bilag fra 2018 og tidligere
Daglig leder fikk 19.09.19 mail fra regnskapsfører med spørsmål om hvorvidt DansiS
ønsker å beholde bilagene fra 2018 og tidligere år. Frem til nå har bilagene vært
lagret i permer hos regnskapsføreren, men de har nå digitalisert arkivet sitt og lurer
på om vi ønsker de fysiske bilagene i retur? Bilagene er som sagt lagret i deres
digitale arkiv, så med mindre DansiS ønsker de fysiske bilagene i retur til eget arkiv
makulerer regnskapsføreren bilagene.
VEDTAK: Daglig leder sjekker med regnskapsfører om hvilke bilag som er digitalisert
og henter evt. bilag som ikke ligger tilgjengelig elektronisk.
SAK

7

Er unlatt offentligheten på grunn av personvern.

SAK 8
Eventuelt
Det er kommet inn forespørsel fra et av våre medlemmer om mulig samarbeid med
en kunst- og kulturinstitusjon i Tsjekkia, etter diskusjon innad i styret ble det
foreslått at Tou er mer riktig i forhold til formatet og vi henviser derfor forespørselen
videre.

