
 

REFERAT FRA STYREMØTE 1-2021 

Side 1 

 

Torsdag 14. januar kl. 18.00, Zoom 
Tilstede: 
Ole Refsahl, Erling Halling, Per Røgeberg, Sigrun Aakre og 
Anne S. Blengsdalen 
 
 

SAKLISTE 

 
1/21 Gjennomgang av referat 5 2020 

Sak 32/20, skanning av foto. Avtale er undertegnet og arbeidet er i gang. 
Sak 33/20, forslag til kontrakt vedrørende honorering av spillemenn som spiller til dans er nå 
utarbeidet av Per. 
Sak 34/20, purring er sendt til de medlemmene som fortsatt ikke har betalt medlemsavgiften. 
Sak 35/20, øvingsplan ble endret, første øving er nå lagt til torsdag 18. februar på museet.  
 

2/21 Økonomi status 

Per informerte om den økonomiske situasjonen. Støtten fra FolkOrg og Frifond har kommet 

inn på konto, det samme har momsrefusjonen, som beløper seg til kr. 12 000. Styret ønsker 

å avslutte kontoen i DNB og opprette ny i Sparebank 1, med Vipps. Ole tar ansvar for dette. 

3/21 Frifond rapport 

Det må sendes rapport over aktiviteten knyttet til støtten fra Frifond i 2020. Ole kontakter 

Veslemøy for rapport. 

4/21 Årsmøte i KSD 

I henhold til oppsatt plan er årsmøtet berammet til torsdag 25. februar. Styret beholder 

datoen. Årsmelding og regnskap skal være klart til 18. februar. Skulle Korona-restriksjonene 

fortsette, vil styret sende årsmøtepapirene ut til medlemmene og foreslå at nåværende 

styret fortsetter ett år til. Dersom det ikke kommer innvendinger fra medlemmene vil dette 

bli vedtatt. Styret vurderer også å kalle inn til ekstraordinært årsmøte til høsten. Per setter 

opp regnskapet. Ole setter opp punkter til årsmeldinga, Anne bearbeider. 

5/21 Øvingsprogram inklusive kappleikene 

Øvingsprogrammet som ble vedtatt på forrige styremøte, beholdes, men oppstarten 

utsettes til torsdag 18. februar. Anne gir beskjed til Egil om å informere medlemmene om 

dette på hjemmesiden til laget.  

FolkOrg sitt årsmøte kolliderer med vår planlagt dato for kappleik, helga 17. og 18. april. 

Planen var en felles kappleik for Markens- og Buskerudkappleiken. Styret fant ikke 

alternative datoer i april og vurderer mai som uaktuelt. Vi vil derfor utsette arrangementet 

til høsten. Ole forhører seg med FolkOrg for å få en oversikt over planlagt kappleiker med 

tanke på å finne en ledig helg, enten i september eller oktober.  
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6/21 Årsmøte i FolkOrg 

Årsmøtet i FolkOrg vil foregå digitalt. To fra styret kan delta her. Ole stiller sin plass til 

disposisjon. Styret kommer tilbake til saken. 

7/21 Årsmøte i KGB Musikkråd 

Det er årsmøte i Kongsberg Musikkråd mandag 8. februar. Styret bør stille med en 

representant på dette møtet. Anne har sagt seg villig. Det er frist innen 1. februar for å 

melde seg på. Møtet finner sted i Sølvsalen på Krona. 

8/21 Eventuelt 

KSD eier mange instrumenter. Disse er kjøpt for å lånes ut til lagets medlemmer. Det må 

lages en oversikt over alle instrument med relevante opplysninger (instrumentmaker, bilde, 

eventuelle tilbehør som skrin, bue osv.) for å sikre at instrumenter ikke kommer bort. Erling 

tar på seg jobben med å registrere instrumentsamlingen med foto og alle relevante 

opplysninger, inkludert låntakere. Det bør lages en form for kontrakt med de som låner 

instrumentene.  

 

Kongsberg 19. januar 2021 

Anne S. Blengsdalen 
referent 


