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Oppsummering av vårens allmøte

 Det var 45 deltakere på allmøtet. 

 Bruk av lagets midler
Det var stor enighet om at det skal brukes penger for å profilere laget og 

ha mest mulig aktiviteter for å skaffe nye medlemmer.

Dansekurs er en god aktivitet for å skaffe nye medlemmer og det ble 

oppfordret til å starte kurs i høst.

 Deltakelse i 17. tog

Det var ikke mer enn 19 personer som hadde meldt seg interessert i 

å være med. Allmøtet besluttet derfor å ikke delta.



Status medlemmer og økonomi

 Medlemmer høsten 2019

 61 aktive

 8 passive

Antall aktive medlemmer er redusert med 5 personer

 Lagets økonomi 

 Litt færre aktive medlemmer og dermed mindre leikavgift enn 

budsjettert for 2019

 Ligger ca. på budsjett så langt i år

 Har ikke tatt ut av sparekonto



Bruk av lagets midler – hva er gjort?
 Arrangere dansekurs

 Annonsering i Sandnesposten

 Subsidiering av kurs. 

Pris på kurs i høst er 250,- pr person

 Kursavgiften inkluderer ett års medlemskap

 Profilering – hva er gjort

 Vår egen hjemmeside – holde den oppdatert

Styret har også besluttet å omarbeide hjemmesiden slik at den egner seg til 

profilering eksternt

 Sandnes Kommune sin hjemmeside for lag og foreninger

 Sandnesposten

 Annonser for dansekurs

 Innlegg i avisen 

Omtale fra oppvisning i Høyland kirke og tur til Romania

 TV Vest 

Vi har tatt kontakt med TV-Vest men ikke noe resultat så langt.



Seminar 2019 – 18.-20. oktober 

 Lindesnes Havhotell – Spangereid

 39 påmeldte 

 Fra fredag 18. oktober til søndag 20. oktober

 Priser pr. person som dekker overnatting og all mat:

 2.590,- i dobbeltrom (5.180 pr par)

 2.990,- i enkeltrom

 Medlemmene betaler selv til hotellet.

 Ønske om nye danser / sanger – kom med innspill nå. 

Eller kontakt Ingrid

 Tema for gruppearbeid – kom med innspill nå

Ingrid ønsker innspill



Seminar 2019 - tidsplan

 Fredag 18. oktober 

 Kl. 20:00                Middag 

 Kl. 21.30 Samles i fellesrom til dans, sang 

 Lørdag 19. oktober 

 Ankomst senest kl. 09:30 

 Kl. 08:00 - 09:30  Frokost 

 Kl. 09:30 - 12:30 Seminar ved Ingrid 

Kl. 10:45 Kaffepause

 Kl. 12:30 - 13:30 Lunsj

 Kl. 13:30 - 16:00   Seminar ved Ingrid 

Kl. 14.30 En liten pause med kaffe/te 

 Kl. 16:00 – Evt. gruppearbeid

 Fritid til egen disposisjon 

 Kl. 19:00 - Middag 

Dans og sosialt samvær



Seminar 2019 - tidsplan

 Søndag 20. oktober 

 Kl. 08:00 - 09:30        Frokost 

 Kl. 09:30 – 10:30 Presentasjon av gruppearbeid

 Kl. 10:30 - 12:30        Seminar ved Ingrid 

Kl. 11:15 Kaffe/te

 Kl. 12:30                    Lunsj

 Utsjekking må gjøres før kl. 12:00



Seminar 2019 – Ingrid har ordet

 Rundpolka (galoppsteg etter ønske forrige seminar)

 Reinlender (varianter, repetisjon)

 Springar fra Suldal (øve på dansen)

 Fransese (øve på dansen)

 Bøhmerdans (repetisjon)

 Engelskdans nr 17, enkel rekkedans fra Christiania (ny)

 Engelskdans sekstur (øve etter ønske)

 Molinasky (repetisjon fra tidligere seminar)

 Menuettpolenese (oppfrisking fra tidligere seminar)

Forslag til musikkdanser



Seminar 2019 – Ingrid har ordet

 Falkvor Lomansson

 Aka på isen håle (Bandadansen)

 Åsmund Frægdegjeva (dersom danserne har lyst på en større dans)

 Blåmann, Blåmann

 Dyrebryllup i skogen (repetisjon fra tidligere seminar)

Forslag til sangdanser

Det er tidligere kommet ønske om å bruke mer tid på sangdansene



Nyttårsdans 2020

 Planlagt til 4. januar 2020

 Austrått Bydelshus

 Gruppe 2 er ansvarlig

 Opplegg etter mal fra 2019

 Lagets medlemmer

 Innbudte gjester

 Max. antall er 100 personer. Det inkluderer ALLE personer

 Musikk

 Andre, f.eks. innleid underholdning

 I 2019 var det totalt 96 personer.



Kurt Magne har ordet

 Høsttur går av stabelen søndag 13. oktober 2019

 Turbeskrivelse 

 SAFFRO kurs 26. – 27. oktober 2019

 Program  



Oppsummering av tur til Romania

 Medlemmers kommentarer til turen

 Styret ønsker å få tilbakemelding fra deltakerne slik at vi kan lage en 

erfaringsrapport til bruk i styret.

 Bilder fra turen

 Fotobok

 Er det interesse for å kjøpe en billedbok fra turen?

 Hvor mange er interessert i å kjøpe?

Pris ca. kr. 375,- pr. stk. for 30 sider med standard papir

(pris avhenger av antall sider)



Andre spørsmål og 

kommentarer fra 

medlemmene

Ordet er fritt!



Takk for frammøte og 

oppmerksomhet


