RAFERAT FRA STYREMØTE 5-2021

Torsdag 14. oktober 2021 kl. 18.00, Lågdalsmuseet
Tilstede: Ole Refsahl, Per Røgeberg, Sigrun Aakre og Anne S. Blengsdalen
Forfall: Erling Halling

SAKLISTE
27/21 Gjennomgang av oppgaver i forbindelse med Buskerudkappleiken
a. Sørge for dommere i spel, kveding og dans. Erling for ansvar for å skaffe dommer i
dans og spel, Veslemøy i kveding. Ole bestiller rom på Gyldenløve hotell til dommerne.
b. Premier til klassevinnere. Vi trenger statuetter fra BFL med hensyn til klasseinndeling.
Anne skaffer oversikt over statuetter og dermed premiebehov.
c. Deltakerpremier. Anne tar oppå dette i kaffepausen i laget. Kenneth, Randi og Marie
har ansvar for å skaffe deltakerpremier. Her trengs det også oversikt angående klasser.
d. Ta påmelding; det skjer via Solfrid i FolkOrg. Vi bruker det systemet. Ole sørger for å
lage påmeldingslenke. Vi må også få priser for deltaking fra BFL. Anne sørger for dette.
e. Sette opp deltakerliste basert på forhåndspåmelding. Dette kommer vi tilbake til når
påmeldingen er avsluttet.
f. Konserten fredag kveld på Mølla. KSD skal betale honorar for musikken, oppad
begrenset til kr. 10 000, billettinntektene tilfaller KSD.
g. Eventuelle sponsoravtaler. Dette har ikke blitt diskutert i styret.
h. Markedsføring gjennom egne kanaler, fjesboka og hjemmeside, ved henholdsvis
Kenneth og Egil.
i. Mannskap til kjøkken, vakt, registrering osv. under kappleiken. Ole hadde satt opp
en oversikt over behov. Anne tar opp dette i kaffepausen.
j. Søke skjenkebevilling. Anne søker.
k. Skaffe dansespillemenn til lørdagskvelden. Kenneth blir bedt om å ta seg av dette.
28/21 Dansens dag 16. juni 2022
Anne har utarbeidet et opplegg for Dansens dag i samarbeid med Lågdalsmuseet, se
eget notat. Forslaget er sendt inn til FolkOrg sammen med et budsjett. Styret bifalt
forslaget.
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29/21 Julegata søndag 28. november på Lågdalsmuseet
Museet har kommet med en forespørsel til KSD angående julegate. Anne tar dette opp
i kaffepausen for å se hva og hvem som kan bidra.
30/21 Lørdagsunderholdning på Nymoen
Kjell Thorebråthen har kommet med forslag om at laget underholder med dans en
lørdag formiddag på Nymoen. Dette pleier å være i samarbeid med Trekkspillklubben.
Anne kontakter Trekkspillklubben for å gjøre en avtale.
31/21 Rakfiskfesten 8. januar 2022
Vi trenger musikk. Anne kontakter Trekkspillklubben og gjør avtale.
32/21 Eventuelt
Neste fysiske styremøte er torsdag 11. november på museet.

Anne S. Blengsdalen
- referent
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