
2018 Årsmøte - BSI-Dans - mandag 28.01.2018

Oppmøte: 20

Gunnhild Victoria Trym Ager-Wick, Emile Schjeldsøe Berg, Anders Bjånesøy, Tony Chen, 
Marion Claireaux, Eirik Schrøder Hansen, Agnethe Grimeland Hovlandsdal, Benedicte 
Knudsen, Synnøve Stusdal Lahti, Linnea Leikvoll, Ivan Jaroslavitsj Lied, Fredrik 
Ludvigsen, Jan-Roger Røys, Kristian Dragseth Sandstad, Jeshua Sirisai Skaale, Andrejs 
Semjonovs, Tone Torgrimsen, Sandra Vik, Joan Vila Mir, Petter Bergesen Fossheim

Saksliste:

Sak 1/12: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2/12: Godkjenne innkalling, saksliste, og forretningsorden
Forslag fra salen om at innkallingen burde vært lagt ut på nettsiden.
Svar fra Ivan om at den kom sent, men nå er på nett.
Møtet fortsetter

Sak 3/12: Velge ordstyrer, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
Ordstyrer: Ivan Jaroslavitsj Lied
Sekretær: Fredrik Ludvigsen
Underskrive protokoll: Benedicte Knudsen og Synnøve Stusdal Lahti

Sak 4/12: Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

◦ Styrets medlemmer blir presentert ved navn:
Leder: Ivan Jaroslavitsj Lied
Nestleder: Marion Claireaux
Økonomi: Fredrik Ludvigsen
Arrkom: Kristian Dragseth Sandstad
Sport: Agnethe Grimeland Hovlandsdal
Trenerrepresentant: Joan Vila Mir
Info: Bettina Eriksen Torvund

◦ Bilde av årsmøtet blir tatt og sendt til Bettina. Marion tar bildet.

◦ Ivan presenterer året 2017.
▪ Økt antall medlemmer (kontingenter)

▪ Midler fra Bergen Kommune og Danseforbundet

▪ Økt kontroll på økonomien

▪ Budsjettet har blitt fulgt strengt

▪ Styret har byttet til Visma E-Accounting

◦ KlubbAdmin har blitt innført som nytt medlemsregistreringssystem
▪ Forenklet betaling

▪ Bedre oversikt over klubben

▪ Bedre betalingskontroll



◦ Forslag om at klubben slutter å fylle ut medlemsregistrerings-skjema på papir

◦ Agnethe nevner at engangs-medlemskort har blitt printet ut og som kan benyttes.

◦ Ballet har kommet tilbake. Kristian applauderes for jobben som har blitt gjort 
m/kommiteen

◦ 8 fester ble gjennomført. Det er planlagt å fortsette med dette som opplegg i 2018.

◦ Arrkom sin praktiske gjennomføring av fester har fungert godt.

◦ Agnethe har reforhandlet kontraktene om lokalleie om sørget for god kommunikasjon 
med gruppene i forbindelse med problemer med tilgjengeligheten av lokalene.

◦ Agnethe nevner at katten allerede har vist seg å skape problemer med hensyn til 
gjennomføring av kurs i 2018.

◦ Ivan ønsker seg en styrking av lokale-gruppen grunnet at det er en stor oppgave.

◦ SiB / Trene Sammen / Studentsamskipnaden har utmerket seg positivt i motsetning til de
andre.

◦ Info:
▪ Har bidratt til gode relasjoner for klubben utad

▪ Toroms-festene har vært populære

▪ Facebook-reklame har vist seg effektivt. Styret ønsker å fortsette med dette.

Sak 5/12: Fremlegge prinsippvedtak foretatt i 2017

1. 1-årsfristen for å ta ut DFK har ikke blitt gjennomført.
1. Feil i protokollen fra årsmøtet i 2017

2. Gjennomføringen er upraktisk

3. Vanlig ramme for forelding av gjeld er 3 år

Sak 1 godkjent ved akklamasjon.

2. Endring i budsjett for 2017.

Sak 2 godkjent ved akklamasjon.

Sak 6/12: Orientere om klubbens regnskap

◦ Regnskapet presenteres av Ivan
▪ Resultatrapporten vises på skjerm

▪ Spørsmål om prøvetimer fortsatt blir brukt. Styret er usikker og posten er ikke holdt fullstendig 
kontroll med. Mest sannsynlig har tross alt noen prøvetimer blitt betalt for.

◦ Noter til regnskapet blir presentert
▪ Spørsmål om forskjell for kontingent-inntektene for 2016 er ulike ifra regnskapet. Begrunnelsen er at 

2016-regnskapet ikke ble ført korrekt og paypal-kontoen var nedskrevet uten kontingent-inntektene 
fra vårsemesteret 2016.

◦ Spørsmål om organisasjonen har lov til å gå i overskudd.
Svar ifra salen: det kan ikke tas ut overskudd, men det kan beholdes i klubben.



Sak 7/12: Behandle klubbens budsjett

◦ Budsjettet er laget for å matche 2017 minus en moderat nedgang for å være på den sikre 
siden.

◦ Muligheten for å ta med klubben på hyttetur blir presentert av Kristian

◦ Det foreslås at det bør være så lett som mulig å komme seg til hytta. Det argumentere for
at det vil øke antall deltakere.

◦ Det blir spurt om DFK-ratene skal økes. En endring som relateres til hvordan det noteres
er planlagt, men kostnaden per time skal være lik. Det er planlagt å registrere timer i 
stedet for ganger.

◦ Årsmøtet vedtar å gi styret løyve til å innvilge 25000 til hyttetur dersom det er 
økonomisk rom for det underveis, selv om det ikke er budsjettert.

Sak 8/12: Fastsette medlemskontingent

◦ Medlemskontingent-nivået foreslås ikke endret.

◦ Ivan ønsker at styret har rom for å opprette alternative kontingentpriser underveis.

◦ Modifisert forslag: «Styret har myndighet til å utarbeide andre prispakker for folk som 
deltar på midtveiskurset.» – Vedtatt ved håndsopprekning.

Sak 9/12: Handlingsplan legges frem

1. Utvikling med IU-midler. Fokus på utvikling av instruktører.

2. Sosial klubb:
▪ Arrangering av BSI fest og ball.

▪ Ønske om å støtte de enkeltpersoner som vil bidra til å skape et godt miljø i klubben.

▪ Mulig hyttetur?

3. Øke medlemmenes involvering i klubbens daglige virke.
▪ Utvikle arrkom, info og sport

▪ Alles initiativer er velkomne

◦ Det nevnes at boogie woogie-gruppen har brukt de første ukene av semesteret til å 
sosialisere med nye medlemmer og har positiv erfaring med dette.

◦ Ivan nevner nye avtaler med Rummelhof og Don Pippo om at medlemmer kan få rabatt 
fra mandag til onsdag ved fremvising av medlemskort. Med Don Pippo bør det bestilles 
før eventuelt oppmøte. Muligheter for dansegulv på Don Pippo.

◦ Ønske fra Ivan om at gruppelederne forsøker å promotere gruppene til medlemmene i 
klubben.

◦ Anders nevner hvorfor de har gått bort ifra pizza-rekrutering. Dårlig oppmøte og liten 
interesse for å utvide gruppene.

◦ Anders svarer Ivan at han har følt seg ekskludert fra arrkom, spesielt i 2017.



◦ Kristian forsvarer med at han ønsket en mindre gruppe slik at de involverte hadde mer 
engasjement. Har benyttet seg av de som har tatt kontakt i stedet for å selv ta kontakt og 
bruke facebook-gruppen til arrkom.

◦ Det nevnes at overføring av styreverv ikke har blitt lagt nok arbeid ned i. Det 
argumenteres for at det kanskje kan være et behov for å ha en liten gruppe. Gruppene må
også overføres når nye styremedlemmer overtar fra gamle.

◦ Det uttrykkes forståelse for at arrkom har fokusert på de personene som selv har tatt 
kontakt med arrkom.

◦ Det nevnes at gruppene ikke har gjort god promotering. Gruppelederne har fremstått 
som nærmest motvillige til å sitte i egne verv (i enkeltsituasjoner).

4. Det ønskes styrket kommunikasjon mellom styret og de grenansvarlige. Inkludere 
grenansvarlige i styremøter. Det skal vurderes om de grenansvarlige bør formelt 
inkluderes i styret. Ivan utdyper at det ikke nødvendigvis kommer til å bli akkurat sånn.

5. En god økonomi skal opprettholdes. Ivan ønsker et fortsatt arbeid med vitebøkene.

Sak 10/12: Behandle vedtektsendringsforslag

◦ Vedtektsendring 1 enstemmig vedtatt ved håndsopprekning

◦ Det blir foreslått å bruke epost til å kommunisere til trenergruppene.

◦ Vedtektsendring 2 enstemmig vedtatt ved håndsopprekning

◦ Vedtektsendring 3 enstemmig vedtatt ved håndsopprekning

Sak 11/12:Behandle innkomne saker og forslag

◦ Ingen forslag har kommet inn




