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Resymé fra styremøte i IFIN 7. og 8. februar 2019
Styremøtet ble avholdt i Stavanger.
Til stede: Leder Sol Røe, økonomiansvarlig Gjertrud Høverstad, kurs- og aktivitetsansvarlig
Torunn Mo, sekretær/årsmøteansvarlig Liv Kjos.
Saker som ble tatt opp:
Årsmøte i Stavanger 8. og 9. februar 2020
Styret var på befaring på Thon Hotel Maritim, som er valgt til årsmøtet 2020. Hotellet er helt
nyoppusset og svært tiltalende, både konferanserom, gjesterom og festlokale.
Stavanger-klubben har kontakt med hotellet for videre avtaler.
Økonomi
Økonomien i IFIN er fortsatt solid. Klubbene var godt fornøyde med IFIN-turnéen med
Dilyana Kurdova høst 2019. Turneen gikk med et lite underskudd, som dekkes av IFIN.
15. mars sendes krav om kontingent til klubbene. Tilbud om støttemedlemskap sendes til dem
som har vært støttemedlemmer. Pr dags dato har IFIN 417 medlemmer og 9
støttemedlemmer.
Førdefestivalen
IFIN har god kommunikasjon med Førdefestivalen. Informasjon om festivalen legges ut på
IFINs nettsider. Sol Røe (leder IFIN) og Wenche Vaardal, begge fra Bergen IF, blir IFINS
representanter på Førdefestivalen 2019.
IFIN-turnéer
Detaljert reiseplan for vårens turné er sendt alle påmeldte klubber. I alt ni klubber får besøk av
Daniel Sandu og Marta Berdel. Oversikt over IFIN-turnéen ligger på nettet (www.ifin.no og
Facebook). Styret har godkjent budsjettet for turnéen.
Resultat fra spørreundersøkelsen om evt. instruktør-/danselederkurs
På årsmøtet i IFIN, februar 2018, ble IFINs styre oppfordret til å undersøke om klubbene har
behov for instruktør-/danselederkurs. Styret sendte derfor ut epost med spørreskjema til
kontaktpersonene i alle danseklubbene. Med bakgrunn i responsen fra klubbene besluttet
styret at det ikke var økonomisk forsvarlig å arrangere et slikt kurs.
IFIN-festivalen i Oslo 13.-15. september 2019
Budsjettet for IFIN-festivalen 2019 er godkjent av styret. Deltakeravgift blir litt lavere enn for
forrige festival. Komitéen har gjort en god jobb og invitasjoner til alle IFINs medlemmer er
like om hjørnet.
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