Referat DansiS styremøte
Møtedato og tid:
Sted:

tirsdag 21.01.20 kl.17:30 – 19:45
Atelierhuset på Tou

Tilstede:

Marte, Gry, Victoria, Isabell og Ingrid (admin uten stemmerett)
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Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Isabell
Referent: Ingrid
Årsmøte
DansiS sitt årsmøte for 2020 er satt til tirsdag 10.mars kl.17:30
– 20:30.
Budsjett 2020
Daglig leder har i forbindelse med diverse søknader for 2020
utarbeidet et budsjett for det kommende året. Budsjettet vil
bli lagt frem under årsmøtet i mars.
Stillingsprosent daglig leder
Ved tiltredelse som daglig leder i juli 2019 ble
stillingsprosenten justert ned fra 35% til 30%, mot at tidligere
daglig leder bistod med opplæring i løpet av høsten 2019.
Denne avtalen gikk ut i desember 2019, og stillingsprosenten
til nåværende daglig leder økes fra og med januar 2020 til
35%.
Styrehonorar
Styrets ordinære medlemmer blir for 2019 honorert med kr
5000, dette inkluderer også vara Keili Austbø (pga. aktiv
deltakelse).
Vinterferiedans
På grunn av manglende støtte og midler blir det i år ikke
avviklet workshop i vinterferien.
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Åpen sal - booking
Utforming og kontroll av bookingskjema er tidkrevende arbeid,
inntil videre er det derfor bedre om DansiS-medlemmene tar
direkte kontakt med daglig leder.
Residens
Styret diskuterte muligheter for å utvide residenstilbudet med
1-3 uker fordelt på to residenser per halvår. Dansekunstnerne
som da får tildelt residens vil da ha en arbeidstid fra kl.08:00 –
16:00, deretter åpnes salen for ’åpen sal’ ut dagen. Daglig
leder sjekker opp muligheten for mer saltid med Tou.
Vaskeliste for 2020
Styret har sett på bruken av Speilet og satt opp ny vaskeliste.
Medlemsmøte
Det har i løpet av 2019 ikke vært avviklet medlemsmøter
utenom årsmøtet. Et forslag fra styret er at medlemsmøter
kan avvikles i tilknytning til PRODA-helg/klasser. Et annet
forslag er å ta dette opp med medlemmene under årsmøtet
for å lufte stemningen for hva behovet/ønsket fra feltet er.
DansiS og RAS
Styret diskuterte hva en mulig sammenslåing av
organisasjonene vil bety for DansiS som interesseorganisasjon,
og kom frem til at en eventuell overgang i retning
sammenslåing bør skje gradvis, og at DansiS stiller krav som
verner om medlemmenes påvirkningskraft.

