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ÅRSMELDING FRA IFIN FOR PERIODEN 2020 – 2021

Styret har i perioden bestått av
Leder:
Økonomiansvarlig:
Kurs- og aktivitetsansvarlig:
Sekretær og årsmøteansvarlig:

Torunn Mo
Gjertrud Høverstad
Bjørg Graven
Randi Granli

Stavanger IFK
Hamar IF
Sandefjord IFK
Borg IFK

Denne toårsperioden har vært dominert av koronasituasjonen, som har ført til svært
redusert aktivitet i klubbene. Da landet stengte ned i mars 2020 ble det stans i all
danseaktivitet, men fra juni og utover høsten 2020 og vår 2021 var det tilløp til dans i noen
klubber – enten ute eller inne, med avstand. Utover høsten 2021 tok aktiviteten seg sakte
opp igjen i klubbene.
Styremøter
Det har vært avholdt ni styremøter, hvorav seks har vært møter på Teams eller Skype. Det
10. styremøtet i perioden vil bli avholdt i Bergen i forkant av årsmøtet. I tillegg har
styremedlemmene hatt kontakt per epost og telefon.
Status antall medlemmer
Per november 2021 hadde IFIN 17 danseklubber og ett orkester som medlemmer, til
sammen 343 personer. (Tall fra en klubb mangler.) I tillegg hadde vi fem støttemedlemmer i
2020, og ingen i 2021.
Styrets arbeid 2020 – 2021
Rammene for styrets arbeid er handlingsplanen som ble vedtatt av årsmøtet. Styret jobber
etter et årshjul som lages ut fra handlingsplanen og oppgaver gitt av årsmøtet. På grunn av
koronasituasjonen har vi måttet avlyse det meste av IFINS aktiviteter, verken turnéer eller
festival kunne gjennomføres.
Årsmøtet 2020 ble avholdt på Thon Hotell Maritim, Stavanger 8.-9. februar 2020. Teknisk
arrangør var Stavanger IFK. Ti av IFINs 17 medlemsklubber var representert på årsmøtet med
ti delegater og fem bisittere.
Vedtak styret har gjort
Grunnet koronasituasjonen vedtok styret å redusere kontingenten fra klubbene med 50
prosent fra kr 50 til kr 25 for høstsemesteret 2020.
Kontingenten for vårsemesteret 2021 ble vedtatt satt til kr 0.

Styret har inngått avtale med Bjarte Odin Kvamme som ny webansvarlig. Avtalt timepris er
500 kroner.
Vedtakene var enstemmige.
Forberedelser årsmøte
Arbeidet med å forberede og planlegge for årsmøtet i 2022 har foregått i et samarbeid
mellom BIF, som har vært teknisk arrangør, og styret i IFIN.
IFIN-turnéene
IFIN-turneen høst 2020: Turnéansvarlige Anne Nereng, Guro Skrautvol og Sylvi Storvik i Kaval
hadde gjort mye forberedende arbeid før landet stengte ned i midten av mars 2020. Mange
klubber var påmeldt og ønsket besøk av Lilian Vlandi fra Hellas, og reiseruten var planlagt.
Tidlig sommer var det imidlertid klart at turnéen måtte avlyses.
Gea Alma og Marianne Jakset i Den glade bakfot var ansvarlige for de to neste turnéene –
vår 2021 og høst 2022. Arbeidet med turnéene starter et lite år i forkant, og det var tidlig
klart at også vårturnéen 2021 måtte avlyses. Når det gjelder høstturnéen 2022, har de
turnéansvarlige sjekket med klubbene angående interesse, og det jobbes videre med dette.
Det mest aktuelle er instruktør bosatt i Norge.
IFIN-festivalen
Borg IFK hadde tatt på seg arrangøransvaret for IFIN-festivalen høst 2021, som skulle gå av
stabelen i Fredrikstad. Grunnet koronasituasjonen måtte den avlyses, og den er nå forskjøvet
til september 2023.
www.ifin.no
Webansvarlig (Bjarte Odin Kvamme) har oppdatert nettsiden med siste versjon av software
og omfigurert for å få et mer logisk oppsett på innholdet. Han har også tatt back-up av
innholdet.
IFINs hjemmeside og facebookside har blitt oppdatert ved behov / når medlemsklubbene/medlemmene har kommet med innspill. Alle saker på nettsiden blir lenket fra facebooksiden.
Oppsummering
IFIN har vært gjennom en turbulent periode med lite aktivitet, og det er godt nå å kunne
spore en viss optimisme ute i klubbene. At medlemstallet totalt er gått litt ned, er forståelig,
men vi håper at de verste virkningene av pandemien ligger bak oss, og at vi har en ny og
aktiv periode foran oss.
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