REFERAT STYREMØTE 5
Tirsdag 1. desember kl. 17.00, Zoom
Tilstede: Ole, Per og Anne
Fravær: Erling og Sigrun

31/20 Gjennomgang forrige referat

Referatet er godkjent og ble gjennomgått.
 Det mangler fortsatt noen bilag. Per sender epost til Ole for en gjennomgang av hva
som mangler og avklare hva utbetalingene gjelder.

32/20 Scanning av bildearkivet
Vi har fått forslag til avtale angående skanning av bilder. Styret ønsker noen presiseringer
som er tatt inn i den nye avtalen. Anne får mandat til å ferdigstille og undertegne avtalen.
33/20 Retningslinjer for honorering av eksterne spillemenn på danseøvinger
Spelemenn som spiller til dans på torsdagskveldene har svært ulik praksis når det gjelder
honorering og dekning av reiseutgifter. Jf. referat sak 28/20. Styret vedtok at alle spelemenn
utenom lagets egne, skal få et honorar på kr. 500 pluss dekning av kjøreutgifter dersom det
er aktuelt. Per setter opp forslag til standard faktura for dette formålet.
34/20 Medlemskontigent og adresselister for lagets medlemmer
Vi bør vurdere om vi skal ha en medlemskontingent for de som ikke ønsker å være medlem
av FolkOrg og Buskerud Folkemusikklag. Det er flere som ikke har betalt kontingenten fordi
det ikke blir noen kappleik. Styret diskuterte saken. Medlemsavgiften til KSD er på kr. 150.
Det er fullt mulig å være medlem av flere lag, men det betales uansett ikke kontingent til
FolkOrg mer enn en gang, det samme gjelder Fylkeslaget. Våre medlemmer må være
medlem av FolkOrg. De som bare vil danse hos oss er velkomne, og kan isteden «donere» litt
til laget. Kun medlemmer kan delta på årsmøter.
Se referat sak 29/20, oversikt over elevene i Kulturskolen som vi skal betale kontingent for.
Per mangler oversikt over lagets medlemmer i Kulturskolen, samt for kvedargruppa til
Veslemøy. Anne sender epost til Erling og Veslemøy for å få en oversikt, som videresendes til
Per. Han skal sørge for medlemsbetaling til FolkOrg.
Styret bør utarbeide en epostliste for medlemmene. Det vil kunne erstatte mange av de
fysiske utsendelsene, samt bedre informasjonsflyten.
35/20 Plan for øvinger i 2021
Januar
21 første øving
28 medlemsmøte Laget spiller

Februar
7 øving
11 øving
18 øving Laget spiller
25 årsmøte
Mars
4 øving
11 øving
18 øving Laget spiller
25 øving
April
8 medlemsmøte
15 øving
16 - 17 kappleik
22 øving Laget spiller
29 øving
Mai
6 avslutning Laget spiller

36/20 Eventuelt



Ole og Anne har sett gjennom noe av materialet laget lagrer på museet. Det trengs en
opprydning.
Anne etterlyser et årshjul over lagets aktiviteter. Dette vil bli sak på neste styremøte.

Neste styremøte er torsdag 14. januar 2021, kl. 18.00. Anne innkaller på Zoom.

Anne S. Blengsdalen
-ref.-

