
Årsmelding BSI Dans 2016 

 

Styre 2016: 

Leder: Åsa Bruhagen, Nestleder: Silje Fadnes, Økonomiansvarlig: (Ingrid Romsaas), Sportsansvarlig: 

Arne Martin Salt Myklebust, Infoleder: Bettina Torvund, Arr.kom leder: Anders Lund Bjånesøy, 

Trenerrepresentant: Tone Torgrimsen 

 

Styret har avholdt ni styremøter under 2016, og har i tillegg hatt kontinuerlig kommunikasjon kring 

repsektive arbeidsoppgaver og beslutfattninger tilhørende disse. 

Styret startet året uten økonomiansvarlig og de oppgaver som hørte til vervet ble inntil videre utført 

av Leder. I midten av februar ble Ingrid Romsaas valgt til økonomiansvarlig ved ekstraordinært 

årsmøte. Dessverre måtte Ingrid flytte fra Bergen i mai og frasa seg dermed vervet. De oppgaver som 

hører til vervet har blitt utført av Leder resten av året. 

Hovedfokus under 2016 har vært å få kontroll på klubbens økonomi og prøve å snu den negtive 

utviklingen som denne hatt. Dette har vært en stor utfordring for Styret i 2016. 

Klubben har også stått innfor endringer i medlemsrapporteringen til Norges idrettsforbund (NIF), noe 

som vært, og fortsatt er, en sammensatt og kompleks prosess. Opplegg for påmelding på 

hjemmesidene har måttet endres, og hele forandringsprossessen mot NIF er enda ikke ferdig. 

Klubben har også måttet korrigere sin logo på bakgrunn av tilbakemeldinger fra Hovedstyret i BSI, da 

den nye logoen ikke ivaretok de betemmelser som er kring klubblogo i BSI sine vedtekter. Korrigert 

logo blir implementert ila januar 2017. 

Utover dette er klubben p.t. i en implementeringsprossess med nytt regnskapssystem som er tatt i 

bruk fra 1 januar 2017. Lisensavgift for dette system betales av hovedorganisasjon BSI. 

 

I 2016 har klubben arrangert bli-kjent fester og avslutningsfester under vårsemesteret. Under 

høstsemesteret ble et nytt konsept prøvet ut, der bli-kjent festene ble holdt i fire omganger for to 

dansegreiner av gangen. Avslutningsfest HT16 og Høstbalen ble slått sammen til en, fremst pga 

klubbens økonomi. Samtlige fester har blitt arrangert på Studentsenteret. 

Infogruppen har i 2016 lagt hovedfokus på synlighet av klubbens aktiviteter – spesielt i 

studentsammenheng. Info har også jobbet med synlighet og tilgjengelighet for internasjonale 

studenter, bl a. gjennom aktiv deltakelse i ulike arrangement med fokus på disse, samt med mer 

informasjon om klubben på engelsk. 

 

 

 


