
Referat fra medlemsmøte 21.8.2022 
Sted: Ute på Tellefs tak.  Til stede: 6 styremedlemmer og 18 medlemmer 

Line ønsker velkommen og informerer om følgende: 

1. Takker Maria for innsatsen hun har gjort i jobbegjengen og ønsker Elisabeth Fahlstrøm velkommen inn i 

jobbegjengen.  

2. Det blir treff for jobbegjengen, spillere, instruktører og styret hos Line 24. august. 

3. Kurs: Det blir Grunnkurs a 4 ganger, 3 bolker før jul – oppstart 28.8. 

Videregående Jump kurs 2 ganger med start 28.8. Det blir ingen kurs 4.9, da instruktørene er i Hamar. 

Fortsettelseskurs med repetisjon blir 11.9. Etter dette blir det 2 kursbolker til med videregående kurs, tema 

ikke fastsatt ennå. Mulig bugg.. 

4. Fellestur til Hamar: Ikke mange nok til fellestransport, foreløpig kun 7 som har meldt seg. Om ikke flere 

melder seg på, må det bli privatbiler.  

5. Grasrotandel – Oppfordrer medlemmene til å legge inn Arendal Swingklubb på Norsk Tipping, dvs at 

klubben får en viss andel av overskuddet av tippemidler som blir fordelt til klubber. 

6. Nye T-skjorter. Styret har bestemt at vi bestiller nye t-skjorter med logo i fargene mørk blå og turkis. Pris 

150,-. Det vil også være mulig å få trykt på navn mot tillegg. Det er også mulig å kjøpe jakke kr 250,- - ta 

kontakt med Line. 

7. Reklamedans lørdag 27.8. Det har vært dårlig oppmøte på de siste reklamedansene. Oppfordrer 

medlemmene til å stille opp for å promotere klubben, er stusselig når det er få par som danser. Etter 

reklamedansen er det sosialt treff på kafe.  

8. Eventuelt:  

Medlemmene virker fornøyd med temakurs som jump, bugg og glidende. Avhengig av nok påmeldte for å 

gjennomføre temakurs. 

Kommer ønske om at det vises de forskjellige stilarter før aktuelt kurs. Dette vil bli spilt inn og delt på 

Facebook, samt gjeninnføre at det blir vist i forkant av kurs på dansekvelder. 

Markedsføring: Forslag til å nå fram til flere, helst ungdom som ikke er aktive på Facebook. 

- Bli flinkere til å dele kurs og arrangementer på Facebook 

- Dele ut eller henge opp kurslapper på arbeidsplasser og butikker 

- Swingklubben få konto på TikTok og Instagram – Christine ordner, men ingen er erfarne på området og 

oppfordrer medlemmene til å laste ned og følge og dele innlegg 

- Solveig brenner for å holde kurs på videregående skoler, ho vil ta kontakt for å lufte interessen og da 

stiller vi med instruktør om vi får napp der.  Om noen har kontakter på skolene, ta kontakt med Solveig. 

- I forbindelse med at vi flyttet til nye lokaler i Kulturkammeret ble det planlagt å holde gratis-kurs for 

ungdom. Styret må ta tak i dette og få ett samarbeid med Kulturkammeret. 

- Forsinket Sommerball på Strand Hotell 8.10 må markedsføres massivt, da det skjer mye i høst. 

Ønske om at klubben oppretter vipps avtale, spesielt som back-up når terminalen ikke virker. Styret sjekker 

dette igjen ifb med kostnader og bindingstid på terminalen ved ev overgang til izettle. Forslag fra medlem at 

klubben tar denne kostnaden da det er penger nok i klubben som skal komme medlemmene til gode. 

Klubben arrangerer 2 store arrangementer i året: Vårswingen og 12-jul. Årets planlagte 12-jul faller 

dessverre på samme helg som større West Coast Swing arrangement i Asker og leder er bekymret for om vi 

får nok deltakere fra andre miljøer da hun vet at mange kommer til å reise på WCS i Asker. Skal vi holde på 

den planlagte datoen eller skal vi flytte på arrangementet? Styret må ta beslutning på neste styremøte. 

           Referat: Inger 


