Referat fra styremøte 1-2022

Torsdag 13. januar 2022 kl. 18.00, Zoom
Tilstede: Ole Refsahl, Erling Halling, Per Røgeberg, Sigrun Aakre og
Anne S. Blengsdalen

SAKLISTE

1/22 Årsmøtet 3. februar
Forberede årsmøtesaker (regnskap, årsmelding, valg, avvikling av selve møtet m.m.)
Gjennomgang av regnskap for 2021; Årsregnskap med noter og eget for
Buskerudkappleiken. Gjennomgang av budsjettforslag for 2022.
Avvikling av selve møtet torsdag 3.februar: Anne har leid et stort Auditorium med plass for
100 mennesker gratis på USN, Krona. Da kan vi overholde restriksjonene og ha digital
deltakelse. I Zoom er det både chat og andre reaksjonsmuligheter som kan brukes ved
avstemming. Anne kan kurse digitale deltakere ved tidlig «oppmøte». Registrering ved
ankomst og tilviste plasser. Årsmøtet annonseres også i avisa.
2/22 Koronasituasjonen og mulige konsekvenser for lagets aktiviteter
Med utgangspunkt i revidert semesterplan. Nye regler: 200 på tilviste plasser, og 30 på ikke
tilviste plasser og bruk av munnbind. Styret vedtok å avlyse alle øvinger fram til årsmøtet.
Anne gir beskjed til medlemmene, og det legges melding på FB og hjemmesiden.
3/22 Utsatt konsert på Mølla
Innspill fra Kenneth: Konsert på Mølla torsdag 10. februar som erstatter den vanlige øvingen.
Vi kunne ev. gjort litt mer ut av det, med for eksempel at noen av kulturskoleelevene på
hardingfele var "oppvarmingsband" med et innslag eller to, og at vi har litt dans i forkant og i
etterkant. Styret går videre med forslaget til Kenneth med forbehold om at arrangementet
kan gjennomføres. Anne informerer medlemmene om dette via e-post.
4/22 FolkOrg lyser ut rekrutteringsmidler
Søknad - rekrutteringsmidlar fra Dextra Musica. Midlene skal gå til større rekrutteringsprosjekt for barn og unge innen folkemusikk og folkedans. Søknadsfrist er 16. januar. Styret
diskuterte ideer til et større opplegg i dans som vi kan søke midler til på sikt.
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5/22 Kbg Musikkteater stiller Sølvsalen til rådighet for lokale lag og foreninger
Kbg Musikkteater stiller igjen Sølvsalen til rådighet for lokale lag og foreninger, samt elever
fra Kulturskolen og MusikkDansDramalinja som ønsker å bruke salen til åpen øving, evt.
holde en minikonsert. Gratis inngang for publikum. KSD har fått tilbud om å velge en torsdag
i løpet av våren. Styret vedtok å legge øvingen og kursavslutning torsdag 21. april til Sølsalen
og lager et større arrangement hvor flest mulig av medlemmene deltar fra alle aktiviteter.
Neste møte: Årsmøtet på Krona 3.februar

Referent
Sigrun Aakre

