
Årsmøte Trondheim tangoklubb

 
 

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 
2. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å signere protokollen 
3. Styrets årsberetning 
4. Godkjenning av resultatregnskap og balanse 
5. Styrets forslag til budsjett for 2017 
6. Innmeldte saker 

a. Endring av statuttene for Trondheim Tangoklubb 
7. Valg av styrets leder, ett styremedlem, varamedlemmer, revisor og valgkomité. 

 
  



6. Innmeldte saker 
A. Styret foreslår endring av punkt 1 i Tangoklubbens vedtekter da styret ikke ser 

poenget med å være økonomisk uavhengig av andre organisasjoner om det er mulig 
å innhente støtte til drift av klubben. Vi ønsker også å inkludere Trondheims 
nærområder. 

 
Nåværende tekst: 
1. Forening 
Trondheim tangoklubb er en ideell og frivillig forening for fremming av 
argentinsk tangodans i Trondheim. Foreningen skal være økonomisk 
uavhengig av andre organisasjoner. 
 
Forslag til ny tekst: 
1. Forening 
Trondheim tangoklubb er en ideell og frivillig forening for fremming av 
argentinsk tangodans i Trondheim og omegn.  

 
B. Styret foreslår endring av punkt 2 i Tangoklubbens vedtekter for å inkludere aktivitet i 

Trondheims nærområder. 
 

Nåværende tekst: 
2. Formål 
Foreningens ideelle formål er å legge til rette for utvikling av tangomiljøet i 
Trondheim, samt å ivareta medlemmenes interesser. Klubben kan drive 
virksomhet i form av tangoaften,danseundervisning m.v. og virksomhet som 
er naturlig i forhold til dette. 
 
Forslag til ny tekst: 
2. Formål 
Foreningens ideelle formål er å legge til rette for utvikling av tangomiljøet i 
Trondheim og omegn, samt å ivareta medlemmenes interesser. Klubben kan 
drive virksomhet i form av tangoaften, danseundervisning m.v. og virksomhet 
som er naturlig i forhold til dette. 

 
C. Styret foreslår endring av punkt 3 i Tangoklubbens vedtekter for å ivareta 

demokratiske prinsipper. 
 

Nåværende tekst: 
3. Medlemskap 
Medlemskap kan tegnes av alle tangointeresserte. Kontingenten vedtas av 
årsmøtet hvert år. Umyndige personer kan være medlemmer, men har ikke 
stemmerett på årsmøtet. 
 
Forslag til ny tekst: 
3. Medlemskap 



Medlemskap kan tegnes av alle tangointeresserte. Kontingenten vedtas av 
årsmøtet hvert år. 
 

D. Styret foreslår endring av punkt 7 i Tangoklubbens vedtekter da det er lite 
hensiktsmessig at årsmøtet må sammenkalles for å beslutte leieforhold. I tillegg 
gjøres punktet kjønnsnøytralt. 

 
Nåværende tekst: 
7. Styrets oppgaver 
Styret ivaretar foreningens interesser og representerer den overfor 
tredjemann. Styret utarbeider budsjett og fører regnskap for klubben, 
utarbeider kursplaner, sørger for lokaler til kurs og dansekvelder og 
engasjerer danseinstruktører. Styret kan vedta å opprette komiteer, 
underutvalg el. l for organisering av klubbens aktiviteter og engasjere daglig 
leder/forretningsfører el. l. Styret kan tildele prokura. Styreleder og 1 
styremedlem i fellesskap tegner klubben og kan forplikte klubben ved sin 
underskrift. Ekstraordinære forpliktelser, som f. eks langvarige leieforhold 
over ett år, opptak av lån, kontrakter som medfører større forpliktelser i 
forhold til klubbens økonomi må alltid forelegges og vedtas av årsmøtet. 
Forpliktelser utenfor vanlig drift av klubben i henhold til vedtatt budsjett som 
er mer enn 20 % av årsbudsjett anses som en større forpliktelse og skal 
forelegges Årsmøte. Styret behandler normalt saker i møter med skriftlig 
innkalling med mindre styrets leder mener saken kan behandles skriftlig eller 
per telefon. Styret fører protokoll over sine møter. 
 
Forslag til ny tekst: 
7. Styrets oppgaver 
Styret ivaretar foreningens interesser og representerer den overfor tredjepart. 
Styret utarbeider budsjett og fører regnskap for klubben, utarbeider 
kursplaner, sørger for lokaler til kurs og dansekvelder og engasjerer 
danseinstruktører. Styret kan vedta å opprette komiteer, underutvalg el. l for 
organisering av klubbens aktiviteter og engasjere daglig leder/forretningsfører 
el. l. Styret kan tildele prokura. Styreleder og 1 styremedlem i fellesskap 
tegner klubben og kan forplikte klubben ved sin underskrift. Ekstraordinære 
forpliktelser, som f. eks opptak av lån og kontrakter som medfører større 
forpliktelser i forhold til klubbens økonomi må alltid forelegges og vedtas av 
årsmøtet. Forpliktelser utenfor vanlig drift av klubben i henhold til vedtatt 
budsjett som er mer enn 20 % av årsbudsjett anses som en større forpliktelse 
og skal forelegges Årsmøtet. Styret behandler normalt saker i møter med 
skriftlig innkalling med mindre styrets leder mener saken kan behandles 
skriftlig eller per telefon. Styret fører protokoll over sine møter. 

 
 
  



Styrets årsberetning 

Klubben 
Trondheim tangoklubb hadde i 2016 50 betalende medlemmer. Dette er samme antall som 
foregående år. Vi håper at vi nå har nådd bunnen og at medlemsmassen vil øke i 2017. 
Styret har hatt en aktiv rekrutteringspolitikk, noe som har medført at flere nybegynnere enn 
tidligere har fortsatt i klubben etter endt nybegynnerkurs. Vi har tro på at dette vil påvirke 
medlemstallet for 2017. 

 
 
Klubben har inngått leieavtale med Båtsmannsgata 4 og ble etablert i de nye lokalene fra 
september 2016. Man har her tilgang på en stor dansesal med speil på to vegger og rikelig 
tilgang på frisk luft. Man spille høyt uten at naboer generes. I tillegg finnes det et kontor, 
garderober, toalett, en stor milongasal og kjøkken. Fra 2017 vil tangoklubben kunne drive 
fremleie av lokalene og vi har allerede 2 leietakere. 

Styrets strategi 
● Styrets ønske har vært å få mer aktivitet i og rundt klubben 
● Utendørs milonga på lørdag i sommer 
● Etablert milonga på søndager 
● Beholde en større del av nybegynnere. Uttalt målsetning på 75%. 

Aktiviteter 2016 

Gjennom hele året 
● Practica, hver tirsdag 
● Milonga, hver fredag 



● Milonga annenhver søndag 
● Styremøter, 8 stk 

Våren 2016 
● Nybegynnerkurs (Ranghild og Morten/Torill og Terje) 
● Temakurs, Back to basic I (Guro og Ragnhild) 
● Temakurs, Back to basic II (Guro og Ragnhild) 
● Temakurs, Ocho cortado - made easy (Torill og Terje) 
● Temakurs, Milonga - bring it on (Torill og Terje) 
● Temakurs, Sacada - take my place (Torill og Terje) 
● Temakurs, Barridas - just move it (Torill og Terje) 
● Temakurs, milonga (Torill og Terje) 
● Temakurs, I lean on you (Nico Bottega) 
● Eksternhelg Nicolas Bottega 
● Eksternhelg, Maria Ines Bogado/Jorge Carlos Lopez 
● Milonga på Krem Kaffebar annenhver søndag 

Sommeren 2016 
● Utendørs milonga i Ilaparken 
● Milonga på Krem Kaffebar hver søndag 

Høsten 2016 
● Nybegynnerkurs (Torill og Terje) 
● Temakurs, Milonga - bring it on (again) (Torill og Terje) 
● Temakurs, Back to basic #1 (Guro og Ragnhild) 
● Temakurs, Back to basix #2 (Guro og Ragnhild) 
● Temakurs, Boleo og litt sacada (Torill og Terje) 
● Eksternhelg, Alexandra Yepes/Edwin Espinosa 
● Nybegynnerpractica 
● Nybegynnermilonga 
● Romjulsmilonga 
● Milonga på Krem Kaffebar annenhver søndag 

Practica 
Practica på tirsdager har blitt avholdt på Lademoen Bydelshus. Avtalen er forlenget til 
sommeren 2017. Det har blitt gjennomført sporadisk opplæring på practica gjennom hele 
året, blant annet av Leonardo Etcheverry, Nicolas Bottega, Lena Glasø, Laila Aksetøy, 
Hjørdis Helsø, Alexandra & Edwin og Hjard Jensen.  
 
Practica har i 2016 i snitt vært besøkt av 23 personer (samme som i 2015), og opptil 33 (mot 
38 i 2015) har vært innom på det meste. 



Milonga 
Fredagsmilongaen ble flyttet til Båtmannsgata etter mye klaging fra beboere i Brattørveita. 
Fra høsten endret styret oppstart av milonga til kl 20. Erfaringer viser at folk likevel kommer 
sent så styret vil gå tilbake til å starte kl 21 fra 2017. Evt vil det bli gjennomført kurs fra kl 
20-21. Styret synes at det er synd at medlemmene ikke møter opp tidligere og oftere på 
milonga. Spørreundersøkelsen vi gjennomførte i sommer viser at flertallet av medlemmene 
ønsker å holde på fredag som milongadag. Ved å avholde kurs i forkant av milongaene 
håpte vi på økt oppmøte, men dette har ikke hjulpet noe særlig. Styret oppfordrer 
medlemmene om å møte opp, og tar gjerne imot forslag på aktiviteter for å gjøre milongaen 
mer attraktiv. 
 
Det er gjennomført opplæring på starten av enkelte milonga, blant annet av Aage 
Hagerup/Solfrid Helsø, Ellinor Bjerkholt, Torill Ellingsen/Terje L. Tangen og Elling Lillefuhr. 
 
Ordinære milonga har i snitt vært besøkt av 14 personer (mot 19 i 2015).  
 
Det ble arrangert en nybegynnermilonga etter kursavslutning på høsten. Det møtte opp ca 
25 deltakere fra kurset og NTNUI argentinsk tango, i tillegg til noen mer erfarne dansere. 
Arrangementet ble innledet med en opplæringssekvens før milongaen startet. 
Tilbakemeldingene var svært positive og arrangementet ansees som vellykket og bør inngå 
som en fast aktivitet etter kursavslutning.  
 
Søndagsmilonga annenhver uke på Krem Kaffebar i Krambugata 3 er et tilbud til våre 
medlemmer om å danse i det offentlige rom. Klubben har et godt samarbeid med Krem som 
lar oss danse uten å måtte betale for det. Styret oppfordrer medlemmene til å kjøpe noe der 
til gjengjeld. Oppmøtet er noe varierende, men det har vært 10-12 dansere der i snitt i løpet 
av 2016. 
 
Loretas milonga annenhver søndag (når det ikke er milonga på Krem) er også et populært 
tilbud. Dette arrangementet er ikke i regi av Trondheim tangoklubb, men vi har et godt 
samarbeid med Loreta for å koordinere dette. Loreta serverer mat og drikke av høy kvalitet 
og avholder milonga i små, men koselige lokaler i Prinsensgate 53. 

Eksterne instruktører 

Maria Ines og Jorge Carlos Lopez 
15 - 17 april 
Arrangementet hadde 46 påmeldte deltakere på deltager.no. Det var et flott gjennomført 
arrangement med brukbar deltakelse på workshopene, selv om det var litt dårlig oppslutning 
på enkelte av timene. 



Nicolas Bottega 
13 - 15 mai 
Arrangementet dro ikke så mange deltakere på grunn av sen annonsering (12 deltakere 
påmeldt, noen flere betalte kontant). Styret besluttet å gjennomføre workshopene med svært 
lav kostnad for kursdeltakerne. Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne er at de var svært 
fornøyd med instruksjonen. 

Alexandra Yepes og Edwin Espinosa 
28 - 30 oktober 
 
Alexandra og Edwin dro mange dansere til sine kurs. Det er registrert 59 påmeldinger på 
deltager.no. Vi fikk besøk av flere gjester utenbys og vi hadde et 50-talls dansere på 
lørdagsmilongaen. Vi arrangerte også 2 dagtidsmilongaer under helgen (DJ Nils Ahlberg og 
Bjørn Christian Enger). Totalt sett gikk arrangementet ca i 0, noe styret er svært fornøyd 
med.  
 
Tabell 1 Historisk kursivrighet eksterne arrangementer  

      
Gj.sn. 

pr kurs  

Tot. 

ant 

Påmeldgr. 

(28 = max)  Ivrighet  

Ant 

kurs  

Snitt ant 

kurs pr. 

deltaker  

Eksternhelger        

2008  Javier og Andrea (april)  24  38  86 %  0,63  7  4,42  

2008  Mario og Eugenia (oktober)  18  30  64 %  0,60  7  4,20  

2009  Damian Esell og Nancy Louzán (april)  24  48  86 %  0,50  7  3,50  

2009  

Tierry Le Cocq og Alessia Lyndin 

(oktober)  25  43  89 %  0,58  7  4,07  

2010  Esteban og Evelyn (april)  25  53  89 %  0,47  7  3,30  

2010  Fausto og Veronica (september)  16  33  57 %  0,48  7  3,39  

2011  Sebastian og Roxana (mai)  24  46  60 %  0,52  7  3,65  

2011  Mario og Laura (september)  14  30  50 %  0,47  7  3,27  

2011  Sigrid og Daniel (oktober)  16  38  57 %  0,42  7  2,95  

2011  Pasi og Maria (november)  15  34  54 %  0,44  7  3,09  

2012  Sigrid og Daniel (mai)  28  51  100 %  0,55  7  3,84  

2012  Fausto og Stephanie (september)  18  35  64 %  0,51  7  3,60  



2012  Daniela og Raimund (november)  16  30  57 %  0,53  7  3,73  

2013  Kati og Tiha (februar)  15  41  54 %  0,37  8  2,95  

2013  Maria og Sebastian (april)  18  43  64 %  0,42  7  2,93  

2013  Kati og Tiha (oktober)  11  24  40 %  0,47  7  3,29  

2014  Maria Plazola  27  74  96 %  0,36  7  2,55  

2015  Maria og Sebastian (april)  24  60  86 %  0,40  7  2,80  

2015  Daniela og Raimund (september)  12  27  43 %  0,44  7  3,11  

2016 

Maria Ines Bogado og Jorge Carlos 

Lopez (april) 24 34 60 % 0,7 7 3,47 

2016 Nicolas Bottega (mai)       

2016 

Alexandra Yepes og Edwin Espinosa 

(oktober) 25 52 89 % 0,48 7 3,59 

  

Ivrighet = gj.snitt pr. kurs / totalt antall personer 

Eksterne DJ’s 
Birger Haugdal, Bergen 
Eva-Lena Ahlberg, Linköping 
Nils Ahlberg, Linköping 

Interne DJ’s 
Aage Hagerup Stein Erlend Brandser  
Emil Veliyulin Leo Ruspini 
Igor Praskac Gøril Storro 
Lars Hellemo Ragnhild Førde 
Ellinor Bjerkholt Maja Merci 
Terje Tangen Morten Carlson 
Geir Ellingsen Stein Frydenberg 
Anders Flaarønning Hjard Jensen 
 
Her vil styret spesielt trekke frem og takke Aage, Emil, Igor og Lars som har stilt som DJ på 
MANGE milongaer i løpet av året. 

Informasjonsarbeid 
Facebook og hjemmesiden blir i stor grad benyttet. Det har vært opprettet arrangement på 
Facebook med tilhørende innbydelser på alle aktiviteter i 2016. Styret har i all hovedsak 
benyttet klubbens egen Facebook-side til informasjonsdeling, og ikke de to andre 



tangosidene som finnes i Trondheim. Dette har vært en bevisst politikk for å skille klubbstoff 
fra annet tangostoff. Sidene våre har gått fra 330 følgere (målt i mai) til 474 følgere pr. 31.12. 
 
Hjemmesidene har fått et ansiktsløft i tillegg til at all informasjon er oppdatert. Styret har 
også annonsert i Det skjer i Adresseavisa. I tillegg har vi benyttet Facebook-annonsering i 
forkant av nybegynnerkursene.  
 
Vi har også sendt ut mail til medlemmer og tidligere deltakere på kurs om våre aktiviteter.  

Spørreundersøkelser 
Det ble gjennomført en større medlemsundersøkelse rett før sommeren. Resultatet fra 
undersøkelsen har gitt nyttige styringssignaler for styret. 24 stk svarte på undersøkelsen. 
Det oppfordres til å etablere faste, årlige spørreundersøkelser slik at man kan fange opp 
trender. 
 
Nybegynnerkurset (høst 2016) har fått en enkel anonym spørreundersøkelse gjennom 
Google skjema. Den viser stor grad av tilfredshet. Mange deltagere fra siste nybegynnerkurs 
deltar på practica på tirsdager. 

Økonomi 
Økonomiansvarlig Alina-Diana Potlog har ført regnskap og sørget for den økonomiske 
driften mot et honorar på 6.000 netto. Styret har videreført bruken av deltager.no til 
håndtering av billettsalg og påmelding til kurs. Ordningen anbefales videreført. Årsresultatet 
ble NOK 11.455,-. Totale eiendeler var 322.534,-, hvor egenkapitalen utgjorde 283.943. Se 
vedlagte regnskapsoversikt. Det er gledelig å se at 2016 har gitt et positivt resultat. 

Betalingsløsninger 
Klubben har gått til anskaffelse av iZettle slik at vi kan ta betalt med debetkort. Tjenesten 
krever tilkobling til tablet eller smarttelefon. Så langt har vi kun testet iOS, som fungerer 
meget bra. 
 
Vi har inngått avtale med Sparebank1 om bruk av mCash og DnB om bedriftskonto på 
tjenesten Vipps. 
 
Alle betalingsløsninger gir muligheter til å betale varer over disk, medlemsavgift, kursavgift 
og inngangsavgift. 

Medlemsorganisasjon 
Styret meldte inn Trondheim Tangoklubb i organisasjonen Frilynt i høst. Se mer på 
www.frilynt.no. Frilynt gir støtte til kurs og det vil fortløpende bli søkt om dette. Støtten er pt. 
95 kr/kurstime. Frilynt gir også bistand til å kreve kompensasjon for merverdiavgift. 

http://deltager.no/
http://deltager.no/
http://www.frilynt.no/


Rekruttering 

Styret har hatt en aktiv holdning til å rekruttere nye medlemmer. Det vi ser er at vi trekker 
mange til nybegynnerkurs, og vi registrerer at en stor andel av nybegynnerne fra høstens 
kurs fortsetter i klubben etter endt kurs. Dette på grunn av en aktiv rekruttering fra 
kurslederne og styret. Det har deltatt mer erfarne hjelpelærere på høstens kurs slik at 
nybegynnerne har fått godt utbytte av kurset. I tillegg har det vært en bevisst policy på å 
rekruttere nybegynnere til praktica og milonga. Nybegynnerpractica og nybegynnermilonga 
har nok også bidratt til et godt resultat. Hele 9 av 15 (60%) nybegynnere fra høstsemesteret 
fortsatte i klubben etter endt kurs. Vi nådde ikke målsetningen på 75%, men styret sier seg 
likevel fornøyde med resultatet. (Fører i ett par falt og brakk lårhalsen rett før jul, så vi mistet 
et par der. Hadde ikke det skjedd ville vi oppnådd 73%). 
 
Vi har hatt et godt samarbeid med NTNUI argentinsk dans i året som har gått. Trondheim 
tangoklubb har deltatt på arrangement i regi av NTNUI og motsatt. Vi merker en økt 
deltakelse av studenter på practica. 
 
Deltagere på nybegynnerkurs får gratis inngang til practica og milonga som et ledd i 
rekrutteringen. Practica har til tider vært godt besøkt av nye dansere og gjester fra andre 
steder. 
 
Styret vil også nevne at vi rekrutterte kanskje landets eldste nybegynner som fylte 87 år i 
2016. 

Grasrotandelen 
Styret meldte klubben inn i Grasrotandelen i høst. Se mer på www.grasrotandelen.no. Styret 
oppfordrer alle som tipper om å gi sin støtte til klubben slik at vi får 5% av innsatsen. Det ble 
registrert 4 personer i 2016.  

Annet 
Det er arrangert 2 tangomarkeder på Lademoen Bydelshus i forbindelse med practica. 
Lars Hellemo har arrangert 3-kvelders DJ-kurs hjemme hos seg selv. 

Styret 
Leder og webansvarlig: Hjard Rune Jensen 
Practica- og milongaansvarlig: Geir Holstad Ellingsen 
Økonomiansvarlig: Alina-Diana Potlog 
Kursansvarlig: Terje L. Tangen 
Hjørdis Helsø, trakk seg våren 2016 - ingen erstatter funnet 
Valgkomite: Laila Aksetøy og Bjørn Endre Dyrseth 
Revisor: Bjørn Christian Enger  

http://www.grasrotandelen.no/

