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ÅRSMELDING FRA IFIN FOR PERIODEN 2018 – 2019
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Økonomiansvarlig:
Kurs- og aktivitetsansvarlig:
Sekretær og årsmøteansvarlig:

Sol Røe
Gjertrud Høverstad.
Torunn Mo
Liv Kjos

Bergen IF
Hamar IF
Stavanger IFK
Bergen IF

Styremøter
Det har vært holdt 5 styremøter. Det sjette styremøtet i perioden avholdes i Stavanger i
forkant av årsmøtet. I tillegg har styremedlemmene hatt kontakt per e-post og telefon.
Styrets arbeid 2018 – 2019
Årsmøtet 2018 ble avholdt på Hotell Vic, Porsgrunn 10.-11. februar 2018. Teknisk arrangør
for årsmøtet var Grenland IFK i samarbeid med IFINs styre. Styret har arbeidet etter
handlingsplanen vedtatt av årsmøtet. Styret jobber etter et årshjul som lages ut fra
handlingsplanen og oppgaver gitt av årsmøtet.
Status antall medlemmer
Per november 2019 hadde IFIN 17 danseklubber og ett orkester som medlemmer, til sammen
424 personer. I tillegg sju støttemedlemmer.
Nettsted
IFINs hjemmeside, www.ifin.no og IFINs facebookside har blitt oppdatert ved behov / når
medlemsklubbene/- medlemmene har kommet med innspill. Alle saker på nettsiden blir lenket
fra facebook-siden, det vil si at sakene blir dobbeltpublisert.
Vedtak styret har gjort
På årsmøtet 2018 ble IFINs styre oppfordret til å undersøke om klubbene hadde behov for
instruktør-/ danselederkurs. Styret sendte ut e-post med spørreskjema til kontaktpersonene i
alle danseklubbene. Den økonomiske kostnaden med kurset ville blitt fordelt på deltagerne,
og styrets vurdering– også basert på erfaring fra instruktørkurs i 2012 – var at det ikke ville
være økonomisk forsvarlig å arrangere helgekurs når kursgrunnlaget var så lite.
IFIN-turnéene
Instruktør for høstturnéen 2018 var Dilyana Kurdova, som underviste i bulgarske og greske
danser. Turneen ble gjennomført i perioden 1.-15. oktober. 11 klubber deltok med til sammen
62 kurstimer. Klubbene som deltok var Bergen IF, Den Glade Bakfot, Hamar IF, FK Kaval,
Sandefjord IFK, Borg IFK, OIFK, Harstad IFK, Trondheim IFK, Stavanger IFK og
Ørsta/Volda IFL. Timepris til instruktør var kr. 600 og timepris til klubbene kr. 856. Turnéen
gikk med et lite underskudd (kr. 214), som ble dekket av IFIN. Turnéen ble godt gjennomført.
Ansvarlige for denne turnéen var Anne Dragvik og Kristina Larsen fra Trondheim IFK.

Vårturnéen 2019 ble gjennomført i perioden 5.-22. mars med Daniel Sandu fra Romania.
Turnéen hans ble gjennomført sammen med Marta Berdel, uten at det medførte høyere
kurskostnader for klubbene. Ni klubber deltok med i alt 55 timer undervisning. Klubbene som
deltok var Borg IFK, Den Glade Bakfot, Sandefjord IFK, OIFK, FK Kaval, Bergen IF,
Trondheim IFK, Harstad IFI og Stavanger IFK. Timepris til instruktør: kr. 600. Timepris til
klubbene: kr. 850. Overskudd på kr 2535 ble overført til IFIN. Turnéen ble godt gjennomført.
Turné høsten 2020 er under planlegging. Ansvarlige for IFIN-turnéene vår 2019 og høst 2020
er Anne Nereng, Guro Skrautvol og Sylvi Storhaug fra Kaval, Hønefoss.
IFIN-festivalen
Festivalen ble arrangert av Oslo Internasjonale Folkedansklubb helgen 13.-15.september
2019. Dansekurs og dansefest foregikk i Bygdelagshuset i Oslo sentrum, mens festmiddagen
ble avholdt på Hotell Scandic, St. Olavs plass. De fleste tilreisende deltakerne bodde på
Smarthotel Oslo. Det var få minutters gange mellom de ulike lokalitetene.
Instruktører var Christina Katsarou fra Hellas, som instruerte i greske danser, og Genc
Kastrati fra Albania, som instruerte albanske danser. Kursene hadde til sammen ca. 100
deltakere, mens dansefesten lørdag kveld hadde ca.120 deltakere.
Arrangementskomiteen hadde laget et flott program, som blant annet inneholdt oppvisning
med serbisk dans. På dansefesten lørdag kveld spilte Kari Wennemo med musikkvenner fra
tidligere Balkansemblet.
IFIN-festivalen var et godt gjennomført arrangement med deltakere fra klubber over hele
landet. Festivalen gikk med overskudd, og dette tilfaller arrangørklubben.

Sol Røe
Leder

