
REFERAT STYREMØTE  
 
Torsdag 20. august 2020 kl. 18.00, Zoom 
Tilstede: Ole, Erling, Per og Anne. Veslemøy var tilstede under sak 5/20 
Ikke tilstede: Sigrun 
 
5/20 Regnskap 

Regnskapet for 2019 er ferdig revidert og ble lagt fram i møtet. Veslemøy var innkalt til styremøtet i 

starten for å orientere om regnskapet. Laget har utestående en gjeld på 7200 kroner for gjester til 

Markenskappleiken 2017. Styret må ta stilling til om gjelden skal slettes eller inndrives. Videre er 

moms meldt inn. Det er kjøpt inn premier til Buskerudkappleiken som skulle vært arrangert i 2020. 

Disse vil laget kunne bruke på neste års Buskerudkappleik når Koronasituasjonen endrer seg. 

 

Brønnøysundregisteret krever årsmøteprotokoll og godkjent referat for å redigere opplysninger i 

registeret om nytt styre. Det skal sendes møtereferat med opplysninger om hvem som har 

disposisjonsrett til lagets bankkonti. Alle styremedlemmene må signere på dette. Styret vedtok at 

lagets leder, Ole Refsahl og lagets kasserer, Per Røgeberg skal ha disposisjonsrett. 

 

Styret må også huske å søke Frifondmidler til kurs m.m. 

 

Regnskapet legges fram for medlemmene i medlemsmøte på Lågdalsmuseet torsdag 3. september. 

 
6/20 Referat fra forrige møte 

Referat blir sendt ut til styremedlemmene og godkjent med en ukes frist. Referatet er også 

sendt til Egil som har lagt det ut på lagets hjemmeside.  

 

7/20 Korona status og hvordan øve 

Ole har vært i kontakt med kommunens rådgiver for smittevern, samt kommuneoverlegen for 

å innhente råd angående lagets øvinger og virksomhet. Når det gjelder lokaler, tilfredsstiller 

salen, personalrommet og Glitre kravene for danseøving, øving på langeleik og kveding. 

Kontoret som felespillerne bruker, er imidlertid i minste laget. Løsningen kan være å leie 

Bergmannstua. Vi kan ikke bruke kjøkkenet til å lage kaffe/mat av noe slag. Drikke kan tas 

med hver for seg, kakebakingen kan fortsette som før. Danserne må ha samme partner hele 

kvelden. Partner kan skifte på neste øving, men det kan ikke skje partnerbytte på samme 

øving. Informasjon om dette vil bli lagt fram på medlemsmøtet. 

 

Anne kontakter felespillerne for å høre om de blir med på øvinger ut over høsten. 

 

8/20 Øvingsprogram/termin liste 

Følgende datoer er satt opp:  

- september: 3, 10, 17, 24 

- oktober: 1, 8, 15, 22, 29 

- november: 5, 12, 19, 26 

- Julegate: 3. desember 

- Rakfiskfest: 16. januar 2021 

 

9/20 Medlemsmøte 3.9 

Ole setter opp en sakliste til medlemsmøtet. 

 

10/20 Informasjonsplan 

Styret diskuterte hvordan medlemmene kan holdes oppdaterte. Det har vært vanlig å sende ut 



en lagsavis pr. post. Dette er kostbart. Ole sender ut et skriv for å informere om situasjonen og 

medlemsmøtet. Styret ønsker å sende lagsavis og informasjon via epost og selvsagt på lagets 

hjemmeside for å redusere utgifter til porto. Medlemmene blir bedt om å sende inn 

epostadresse og samtykke til informasjon via epost. 

 

11/20 Eventuelt, saker fra styremedlemmene 

Ingen saker. 

 

12/20 Neste styremøte 

Torsdag 24. september kl. 18.00 på Lågdalsmuseet. 

 
 
Referent 
Anne S. Blengsdalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


