
REFERAT FRA STYREMØTE 3 
 
Torsdag 24. september kl. 18.00, Lågdalsmuseet 
Tilstede: 
Ole Refsahl, Erling Halling, Per Røgeberg, Sigrun Aakre og 
Anne S. Blengsdalen 
 
SAKLISTE 

13/20 Referat fra forrige styremøte 

Referatet er godkjent og lagt ut på lagets hjemmeside.  

14/20 Erfaring fra 3 "korona øvinger" og veien videre 

Styret diskuterte erfaringene fra danseøvingene så langt. Noen av medlemmene har henvendt 

seg til styret med en viss bekymring angående avstand ved bordene og anbefalinger fra 

FolkOrg og myndighetene. Det kan sitte opp til seks personer ved et langbord, jf. museets 

retningslinjer. Styret vil henstille til medlemmene om å overholde reglene 

(idrettsbestemmelser) basert på lokale smittevernmyndigheters råd, jf. medlemsmøtet 

3.september. Styret ble enige om å fortsette øvingene fram til 1. desember. Eventuelle 

endringer i smittevernbestemmelsene kan selvsagt endre på dette. 

Det kom forslag fra Per om å arrangere en medlemskveld med et litt annet innhold, slik at de 

medlemmene som ikke møter på danseøvingene, også kan få et tilbud fra laget. Erling foreslo 

et foredrag basert på CD-utgivelsen Rjukanfossen. Slåttar i Tinn-tradisjon, Etninsk 

musikklubb. Styret bestemte dette, dato for arrangement vil bli torsdag 5. november. 

Ansvarlig for opplegget er Anne. Styret vil også vurdere å gjøre dette kjent via 

Lågendalsposten. 

15/20 Status Brønnøysund 

Anne har fått epost fra Brønnøysund med beskjed om signering. Denne ble videresendt til 

Ole, som signerte og meldte dette tilbake. Det viser seg at alle i styret har fått beskjed i Altinn, 

uten at dette er meldt via epost. Alle styremedlemmene må snarest inn i Altinn og signere. 

16/20 Vedtak for banktilgang 

Styret undertegnet referat fra styremøte 2 der leder og kasserer skal ha tilgang til lagets 

bankkonti. 

17/20 Kulturdepartementet ber om inspill til stimuleringsordning 

FolkOrg har henvendt seg til medlemslaga for med en spørreundersøkelse angående 

konsekvenser av Korona-tiltakene med hensyn til økonomi og drift. Det er ikke spørsmål om 

erstatning eller kompensasjon. Styret diskuterte saken. For KSD har Korona-situasjonen ført 

til sterkt redusert virksomhet med påfølgende fall i inntekter og bortfall av medlemmer. Faste 

utgifter som leie av lokalet løper uavhengig av virksomheten ellers. Undersøkelsen fra 

FolkOrg er en spørreundersøkelse med avkryssing for alternativer, som antall øvelser, 

konserter vi har måttet avlyse, vi økte utgifter på grunn av korona osv. Ole fyller ut 

spørreskjemaet og sender inn svaret. 

 

18/20 Eventuelt fra styremedlemmene 



Drikkevarer innkjøpt til Markenskappleiken og Buskerudkappleiken går ut på dato. Styret 

bestemte at dette kunne selges på øvingen for en redusert pris. 

Per opplyste at han fortsatt mangler bilag til regnskapet for 2019. Han jobber med å få disse 

på plass. Videre tok han opp spørsmålet om hvem som purrer når medlemmene ikke har betalt 

medlemsavgiften til laget. Han er i kntakt med FolkOrg for en avklaring.  

Neste styremøte ble bestemt til torsdag 29. oktober på museet kl. 18.00  

 
 
 
 
 
Anne S. Blengsdalen 
referent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


