
Referat fra årsmøtet i Sandnes Folkedanslag  tirsdag 19. februar 2019 

Årsmøtet ble avholdt i  Austrått Bydelshus. 47 medlemmer var tilstede. 

1.  Åpning. 

Styreleder Eivind Lenes ønsket velkommen. Han informerte også om at et av lagets medlemmer 
Henry Svendsen var gått bort. 

2. Valg av ordstyrer og referenter. 

John Hodne ble valgt til ordstyrer og Leif Strand og Turid Smeseth Hauge ble valgt til referenter. 

3. Referat fra årsmøtet 2018. 

Det var ingen innvendinger vedrørende referatet, som ble godkjent. 

4. Lagets årsberetning for 2018. 

Hovedringen og HC gruppens årsmelding ble gjennomgått av Eivind Lenes. 

Begge årsberetningene ble godkjent. 

Knut Nymark fikk ros og applaus for den jobben han gjør for HC gruppen. Kurt Magne Røssland 
snakket om nybegynnerkurset han hadde hatt, og beklaget at ingen av dem var blitt medlemmer i 
laget. Det ble også nevnt at det var slutt på den tradisjonelle Nyttårsdansen pga. underskudd.  

5. Regnskap og revisjonsberetning  for 2018. 

Kasserer Kåre Veland gikk gjennom regnskapet og forklarte de postene som kunne være uklare. 

Gustav Ove Tjelta leste opp revisjonsberetningen.  Både regnskapet og revisjonsberetningen ble 
godkjent. 

6. Budsjett for regnskapsåret 2018. 

Budsjettet ble gjennomgått av Kåre Veland. 

Budsjettet ble godkjent. 

7. Innkomne forslag. 

Det var ingen innkomne forslag fra 2018. 

Men det kom inn et forslag i 2017 fra Trygve Hauge og å endre punkt 8.1 i vedtektene.  Dette punktet 
gjelde oppløsning av laget og hans forslag var følgende: 

Restverdien av lagets penger hvis laget legges ned, bør diskuteres, bør ikke gå til kommunen, men til 
fremme av folkedansen i en eller annen form. 

Styret har diskutert forslaget og foreslår følgende endring i vedtektene for paragraf 8.1: 

Slik er teksten i dag: 

I tilfelle oppløsning tilfaller lagets midler Sandnes Kommune ved kulturstyret. 

Styret foreslår at teksten ovenfor erstattes med følgende: 



I tilfelle av oppløsning skal lagets midler tilfalle en organisasjon eller et prosjekt i regionen som i 

størst mulig grad vil favne Sandnes Folkedanslag sin formålsparagraf. Beslutning om hvem midlene 

tilfaller skal besluttes på et av de 2 siste årsmøtene med simpelt flertall. 

Det ble holdt avstemming ved håndopprekning og endringen ble enstemmig godkjent.  

8. Valg. 

Valgkomiteens forslag til nytt styre for 2019 ble presentert av  Geir Gausland. 

Styreleder:  Eivind Lenes  Gjenvalg – 1 år 

Styremedlemmer: Kåre Veland  Gjenvalg – 2 år 

   Solveig Lura  Ny – 2 år 

   Kurt Magne Røssland Ikke på valg – 1 år igjen 

   Knut Nymark  Ikke på valg – 1 år igjen 

 

Varamedlemmer: Arne Ådnanes  Gjenvalg – 2 år 

   Margunn Rydland Ikke på valg – 1 år igjen 

Revisorer:  Gustav Ove Tjelta Gjenvalg – 1 år 

   Lilly Spjelkavik  Gjenvalg – 1 år 

Styrets forslag til valgkomite for 2019 var: 

   Geir Gausland  Gjenvalg – 1år 

   Johanne Sande  Gjenvalg – 1 år 

   Berit Markussen Ny 

Samtlige ble valgt ved akklamasjon. 

9 Avslutning. 

Berit Markussen gikk ut av styret og fikk blomster. 

John Sivertsen har sagt ja til å være materialforvalter ett år til. 

Styret har avtalt med instruktøren Ingrid Oftedal Gjesdal at hun engasjeres for 1 år av gangen. 

Ingrid har sagt ja til å være instruktør for høsten 2019 og våren 2020. 

Sandnes, 20. februar 

 

 

Turid Smeseth Hauge      Leif Strand 


