
 

ÅRSMØTE TRONDHEIM 
TANGOKLUBB 

3.2.2020 
Til stede: Aage Hagerup, Berit Møbius, Bjørg Karin Eggen, Bjørn Christian Enger, Claes Holm, 
Eli Nonstad Bjerkan, Ellinor Bjerkholt, Geir Ellingsen, Heidi Røhme, Hilde Soland, Hjard 
Jensen, Kåre Bjerkan, Laila Aksetøy, Linda Vorvik, Randi Reidunsdatter, Solfrid Helsø, Terje 
Lundemo Tangen, Torill Ellingsen, Wiggo Johansen. 
 

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 
a. Fra vedtektene: 

i. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det holdes hvert år innen 
31. mars og årsmøteinnkalling skal være medlemmene i hende senest 
14 dager før årsmøtet. Innkalling sendes pr. e-post. Forslag som ønskes 
satt opp på sakslista og behandlet på foreningens årsmøte, må være 
styret i hende innen 1 måned før årsmøte avholdes. Stemmerett har alle 
frammøtte medlemmer som har betalt medlemskap inneværende år 
eller året før eller er fritatt for å betale medlemskontingent. Alle vedtak 
utenom vedtektsendringer fattes ved alminnelig flertall. Ved 
stemmelikhet gjelder sittende styreleders dobbeltstemme. 

b. Innkalling sendt ut på mail og postet på Facebook 19.12.2019. 
Årsmøtedokumentene ble sendt ut  02.02.2020. 

2. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å signere protokollen 
a. Møteleder: Hjard 
b. Referent: Bjørg Karin 
c. Signatur: Linda og Eli  

3. Styrets årsberetning 
4. Godkjenning av resultatregnskap og balanse 
5. Styrets forslag til budsjett for 2020 
6. Innmeldte saker 
7. Valg av styrets leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkomité. 

 
 
 
 
 
 
  

 



 

3. STYRETS ÅRSBERETNING 2019 

Styrets strategi 
Styret har hatt fokus på følgende satsningsområder for 2019: 

1. Rekruttering av, og beholde nybegynnere  
2. Trivsel og kultur 
3. DJs 

I tillegg har vi hatt fokus på å opprettholde et høyt aktivitetsnivå med mange arrangementer 
gjennom året. 
 
Overordnede resultater av dette: 

● Vi har hatt den høyeste aktiviteten i klubbens historie. Det har vært 29 forskjellige 
arrangementer/arrangementstyper, i tillegg til ukentlige milongas og practicas - også på 
sommeren. 

● Vi får mange kommentarer fra tangodansere andre steder om at “det foregår mye i 
Trondheim”. 

● Ingen av satsningsområdene har medført økt medlemsvekst i 2019. Vi får kanskje se 
resultatene av dette i 2020. 

● Noen av nybegynnerne har fortsatt kursvirksomhet og oppmøte på practica i 2020. 
● Vi har hatt interne DJs på alle milongaer og eksterne DJs på nesten alle eksternhelger. 
● Vi har gjennomført ett DJ-kurs under Tango in Hell. 

Klubben, medlemmer og ansatte  
Trondheim tangoklubb hadde 47 medlemmer i 2019. Dette er en nedgang på 7 fra foregående 
år og er det laveste medlemstallet registrert siden 2002. 

 
*Medlemstallene tidligere år er litt usikre, da man tidvis også har beregnet deltakere på nybegynnerkurs som medlemmer. 
 
  

 



 

Klubbens medlemmer fordeler seg slik basert på alder og kjønn: 

         
 

Aldersgruppe 2017 2018 2019 

20-29 4 4 2 

30-39 8 11 4 

40-49 20 20 21 

50-59 10 11 12 

60-69 5 8 8 

Sum 47 54 47 

 
Gjennomsnittsalderen har økt fra 46,5 år (2018) til 49 år da alle har blitt ett år eldre og vi ikke 
har klart å rekruttere yngre dansere. 

Æresmedlemmer 
● Lars Hellemo - 24. februar 2017. 
● Guro Hustad Stuggu - 28. oktober 2017. 
● Ingrid Apalset - 28. oktober 2017 
● Stein Erlend Brandser - 28. oktober 2017. 
● Berit Møbius - 13. desember 2019. 

Ansatte 
Klubben har hatt to ansatte renholdsledere gjennom året, Charlotte Jensen fram til sommeren 
og Anya Vinichenko etter sommeren. 

 



 

Medlemsfordeler 
Styret har hatt en aktiv holdning til at det skal være gode fordeler knyttet til medlemskapet, 
blant annet rabatter på milonga, practica og interne kurs. Øvrige fordeler 

● Mulighet til å kjøpe semesterkort/årskort med rabattert adgang til alle 
practicas/milongas. 

● Mulighet til å låne lokaler for å øve på tango, såfremt det ikke kommer i konflikt med 
aktiviteter i regi av klubben. 

● Gratis forsikring til og fra enhver øvelse, oppføring, arrangement eller aktivitet i regi av 
klubben gjennom Frilynt Norge. 

● Stemmerett i saker som angår klubben. 

Lokaler 
Klubben har videreført leieavtale fra september 2016 med Båtsmannsgata 4. 
 
Vi har ikke benyttet Speilsalen i 2019. Denne har kun vært utleid til andre aktører: 

- Bårds Dans 
- Flamenco Trondheim 
- NTNUI Dans 
- Orientalsk dans 
- Ritmos latinos 
- Diverse sporadiske leietakere (timeleie Flamenco, Orientalsk dans og Bårds dans) 

 
Totalt har dette generert 118.070 kr i leieinntekter, hvor Flamenco Trondheim er den klart 
største leietakeren. 
 
Huseier har startet med ombygging av lokalene for å tilfredsstille krav til brannvern. Dette har 
medført at veggmaleriet utført av Tanja Russita dessverre er borte. Etter ombyggingen vil 
huseier reforhandle avtalen med oss da vi kun har kontrakt fram til sommeren 2020. Det vil da 
kunne vise seg at lokalene vil bli for dyre for oss å leie. 

Aktiviteter 2019 

Gjennom hele året 
● Practica, hver tirsdag og fredag 
● Milonga, hver fredag 
● Styremøter, 8 stk (+ 1 i 2020) 

Våren 2019 
● Tangoweekend med Irem & Gøran 
● Tangokonsert med Åsbjørg Ryeng og Martin Casal 

 

https://frilynt.no/medlemsfordeler/forsikring-nyhet/


 

● Kurs i Chacarera med Pablo Muratorio 
● Videregående kurs med Torill Ellingsen og Terje Tangen 
● Tangohelg med Mila og Stein Erlend - dette ble dessverre avlyst pga dårlig påmelding 
● Kvinneteknikk med Irem Özturk 
● Tango in Hell 
● DJ-kurs under Tango in Hell med La Sonia og Thomas Kohl som instruktører 
● Nybegynnerkurs med Torill Ellingsen og Terje Tangen 
● Tangouke med Maricel Giacomini 
● Tangoweekend med Dulce Lauria og Raul Palladino, og med Sara Westin og Juan 

Pablo Canavire som ga privattimer 
● Mandagsfilmen: 

○ “Tango passion - Tango in Berlin” 
○ Carlos Sauras “Tango” 
○ Tango Bar 
○ Midnight tango 

Sommeren 2019 
● Sommerpractica hver tirsdag i Tangohuset 
● Utendørsmilonga ved Nidarosdomen i regi av Inguna og Elling Lillefuhr 
● Utendørsmilonga ifm åpning av paviljong i Elgseterparken i regi av Elisabeth Østgaard 

Høsten 2019 
● 2 stk nybegynnerkurs på 6 uker med Lena Glasø og Hjard Jensen 
● 1 stk påbygningskurs på 6 uker med Torill Ellingsen og Terje Tangen 
● 1 stk Videregående kurs med Torill Ellingsen og Terje Tangen 
● Tangoweekend med Sara Westin og Juan Pablo Canavire 
● Tangoweekend med Vittoria Franchina og Edwin Olarte 
● Tangoweekend med Alexandra Yepes og Edwin Espinosa 
● Tangoweekend med Murat Erdemsel 
● Julebord/juleavslutning for medlemmer 
● Romjulsmilonga 

Practica 
Practica på tirsdager og fredager har blitt avholdt på Tangohuset uten faste verter, men med 
fast DJ - Hjard Jensen. 
 
Practica har i 2019 i snitt vært besøkt av 17 personer (mot 21 i 2018), og opptil 33 personer 
(mot 30 i 2018) har vært innom på det meste. Totalt har vi registrert ca 843 besøk på practica i 
2019 (mot 1027 i 2018). 

 



 

Milonga 
Milonga har i snitt vært besøkt av 19 personer (samme som 2018) inklusiv eksternhelger og 
12 personer på ordinære fredagsmilongaer (samme som 2018). Opptil 47 personer (mot 40 i 
2018) har vært innom på det meste (Alexa & Edwin). Totalt har vi registrert ca 786 besøk på 
milonga i 2019 (mot 948 i 2018). En spesiell takk til våre milongaverter som sørger for at 
milonga kan gjennomføres med god stemning og noe godt å spise. Her har Kåre og Eli 
Bjerkan utmerket seg med flest vertskapsoppdrag.  
 
Loretas milonga annenhver søndag er fortsatt 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 

Irem Eliassen & Gøran Eliassen 25-27. januar 
Irem og Gøran gjennomførte nok ei flott tangohelg for oss. God deltakelse og et flott show! I 
tillegg til dette hadde vi leid inn live musikk fra Åsbjørg Ryeng og Martin Casal (BA) og DJ 
Aage Hagerup og Pablo Muratorio (BA).  

Kvinneteknikk med Irem 1-3 mai 
Det var stor interesse for Irems kurs i både kvinneteknikk og elementer fra gyrotonic. Nok et 
vel gjennomført arrangement. Aage Hagerup stilte som DJ. 

Maricel Giacomini 23-29 april 
Maricel har vært fast innslag i Trondheim de siste årene og leverte nok ei flott helg med 
mange gode kurs. Mindaugas Matorkiene stilte som DJ. 

Kurshelg med DNI - Dulce Laura, Raul Palladino + Sara & Juampi 24-26 
mai 
Vi var spente på om det var et marked for tango så sent i mai, men helga ble en stor suksess. 
Dulce og Raul leverte topp kvalitet på kursene og et nydelig show. Sara og Juampi var også 
tilstede og ga privattimer. Aage Hagerup og Mindaugas Matorkiene var DJs. 

Kurshelg med Sara & Juampi 3-5 september 
Nok et fast innslag fra DNI-tango Stockholm. Denne gangen kjørte vi kun 5 kurs siden deres 
datter Olivia var med. De leverer glimrende kvalitet som vanlig og høster gode 
tilbakemeldinger igjen og igjen. Thea Rørvik fra Oslo stilte som solid DJ. 

 



 

Kurshelg med Vittoria Franchina og Edwin Olarte 4-6 oktober 
Dette nydelige paret var tilbake igjen for andre gang og leverte solid kvalitet. Litt dårlig 
oppmøte på kursene, sannsynligvis pga høstferie, men solgte ut alle privattimene sine. DJs 
var Igor Praskac og Mindaugas Matorkiene. 

Kurshelg med Alexandra Yepes & Edwin Espinosa 1-3 november 
To fantastiske instruktører som igjen ga 7 flotte kurs! Litt dårlig påmelding til kursene (men nok 
til at det gikk i overskudd), og ny rekord på milonga for året med 47 stk (den forrige rekorden 
hadde det samme paret i 2016 med ca 60 stk). Litt krydder i arrangementet at Irem stilte som 
DJ. 

Kurshelg med Murat Erdemsel 29 november - 1 desember 
Murat er også en instruktør i verdensklasse som dro mange dansere til kursene sine med 
tema innen musikalitet. Solid gjennomført og mange fornøyde deltakere. Gabriel Bakke fra 
Bergen var en glimrende DJ under helgens 2 milongas. 

Andre arrangementer 
Tango in Hell 1st edition. I overkant av 80 dansere var påmeldt til det første Tango in Hell. Vi 
hadde besøk av dansere fra følgende steder: 
 

Bodø Frosta Lillehammer  Prague  Tromsø  

Buenos Aires Gjøvik  Linköping  Skärplinge  Trondheim  

Copenhagen Göteborg  Nacka  Stjørdal  Vikhammer  

Fannrem Horten  Oslo  Stockholm  Örebro  

Frankfurt Johanneshov  Otta  Sundsvall  Östersund  

 
DJs var La Sonia fra Tyskland, Jacob Buren (DJ AppleJack) fra Danmark, Tomaz Kohl fra 
Tsjekkia og Eva-Lena Ahlberg fra Sverige. 
 
Vi gjennomførte over 17 timer med tradisjonell milonga og og 8 timer med alternativ milonga. I 
tillegg kjørte vi et DJ-kurs med La Sonia og Tomas Kohl. Arrangementet var en stor suksess 
arrangementsteknisk, men vi gikk med ca 25.000 i underskudd da vi hadde budsjettert med litt 
større deltakelse. Arrangementet er foreløpig ikke stort nok til å arrangere alternativ milonga. 

 



 

 

 

Eksterne DJ’s 
● Pablo Muratorio (Buenos Aires, Argentina) 
● Tomas Kohl (Prague, Tsjekkia) 
● Eva-Lena Ahlberg (Linköping, Sverige) 
● Nils “Nisse” Ahlberg (Linköping, Sverige) 
● DJ AppleJack (Langeland, Danmark) 
● La Sonia (Frankfurt, Tyskland) 
● Thea Rørvik (Oslo, Norge) 
● Irem Özturk (Bergen, Norge) 
● Gabriel Bakke (Bergen, Norge) 

Interne DJ’s 
● Aage Hagerup 
● Anders Flaarønning 
● Anita Kaltenborn 
● Ellinor Bjerkholt 
● Igor Praskac 
● Nina Wilhelmsen 
● Mindaugas Matorkiene 
● Wiggo Johansen 

 
Her vil styret nok en gang trekke frem og takke Aage som har stilt som DJ på mange 
milongaer i løpet av året.  

Trondheim tangoskole 
Høsten 2019 endret vi opplæringskonseptet for Trondheim tangoklubb og etablerte 
“Trondheim tangoskole”. Dette betyr at vi gjennomfører 2 nybegynnerkurs á 6 uker, 2 

 



 

påbygningskurs á 6 uker og 2 videregående kurs per semester. På denne 
måten ønsker vi å tilby en bedre kontinuitet i kursrekken for dermed å kunne beholde flere 
dansere etter gjennomførte kurs.  
 
Lena Glasø og Hjard Jensen har hatt ansvaret for nybegynnerkursene mens Torill Ellingsen 
og Terje Tangen har hatt ansvaret for påbygningskursene og videregående kurs. 
Nybegynnerkursene har også fått en mer sosial profil med litt lengre pauser med servering av 
kake slik at kursdeltakerne har fått en bedre sjanse til å bli kjent med hverandre og bygge 
nettverk. Vi har flyttet nybegynnerkursene til tirsdager slik at man kan gå rett over til practica.  
 
Ved å tilby studentrabatt på kursene har vi også klart å tiltrekke oss noen yngre dansere. 
 
Vi har hatt følgende deltakelse i 2019 (2018 i parentes): 

● 61 (53) påmeldinger på 3 nybegynnerkurs 
● 11 påmeldinger på 1 påbygningskurs (nytt) 
● 31 (64 på diverse temakurs) på 2 videregående kurs 
● 264 (302) påmeldinger på våre eksternhelger (kurs og milonga) 
● Totalt 367 (417) påmeldinger 

Informasjonsarbeid 
Facebook og hjemmesiden blir i stor grad benyttet. Det har vært opprettet arrangement på 
Facebook med tilhørende innbydelser på alle aktiviteter i 2019. Siden vår har gått fra 724 
følgere pr. 1.1 til 883 følgere pr. 31.12. 
 
Informasjon har vært oppdatert på våre hjemmesider. Styret har også annonsert i Trdevents 
og i Kursagenten. I tillegg har vi benyttet Facebook-annonsering i forkant av 
nybegynnerkursene og enkelte andre kurs. Alle eksterne kurs blir annonsert i diverse 
Facebook tangogrupper rundt om i verden. 
 
Vi har også sendt ut mail til medlemmer og tidligere deltakere på kurs om våre aktiviteter. Til 
dette brukes Mailchimp der vi har skrevet inn alle som har vært i kontakt med klubben på ett 
eller flere arrangement. Systemet gir brukeren en enkel mulighet til å melde seg av 
nyhetsbrevene/e-postene fra klubben. 

Spørreundersøkelser 
Det er gjennomført spørreundersøkelse etter de fleste eksternhelgene i 2019. Resultatet av 
disse benyttes som input i forhold til om vi skal invitere instruktørene og evt. DJ-ene tilbake til 
Trondheim igjen.  

Økonomi 
Økonomiansvarlig har vært Bjørg Karin Eggen.  
 

 



 

Årsresultatet ble NOK -74.270. Totale eiendeler var 439.396 hvor 
egenkapitalen utgjorde 288.932. Inntekter på Tango in Hell 2020 er ikke inntektsført i 2019 
noe som blant annet forklarer negativt årsresultat. Se vedlagte regnskapsoversikt. 

Nøkkeltall 
Klubben har hatt en enorm omsetningsvekst de siste 3 årene som hovedsakelig skyldes økt 
aktivitet med flere arrangementer i klubben. En liten nedgang i omsetningen for 2019 pga at 
inntektene for Tango in Hell inntektsføres i 2020. Eiendeler har ligget rundt 300.000 de siste 
6-7 årene, men har nå økt til 439.396.  

 

 

Fond  
Styret fikk fullmakt av årsmøtet i 2017 til å investere inntil halvparten av midlene på 
sparekontoen i fond. Styret satte derfor inn 140.000 på 3 forskjellige fond i august 2017. Dette 
har gitt en total urealisert fortjeneste pr 31.12 på 27.081 (-2.985 i 2018). 
 

 



 

Verdipapir Andeler Kostpris 
aug 2017 

Verdi 2017 Verdi 2018 Verdi 2019 

Odin Europa C 272,8513 50.000 54.919 44.906 53.176 

Odin Sverige C 11,5900 50.000 53.696 49.316 68.787 

Odin Emerging Markets C 151,1430 40.000 46.204 42.793 45.118 

Sum  140.000 154.820 137.015 167.081 

Avkastning siden start hhv. 9,02%, 39,47% og 6,4%. 

Tilskudd 
Klubben søkte om momsrefusjon gjennom Frilynt og fikk innvilget 46.613 (mot 24.698 i 2018). 
Momsrefusjon beregnes på bakgrunn av omsetning. Bakgrunnen for den store økningen 
skyldes i hovedsak Tango in Hell og økt kursvirksomhet. 
 
Klubben søkte om kurstilskudd for i alt 10 kurs i 2019. Vi mottok kr 12.788 (mot 8870 i 2018) i 
tilskudd for disse kursene (kr 95/kurstime). 
 
Vi har fått tildelt 15.806 kr fra Frifond for legging av nytt gulv i milongasalen (må benyttes 
innen juni 2020). 
 
Totalt utgjør tilskudd kr 76.373. 

Grasrotandelen 
Klubben er med i Grasrotandelen. Styret oppfordrer alle som benytter Norsk Tipping til å gi sin 
støtte til klubben slik at vi får 5% av innsatsen. Det ble registrert 6 personer i 2019 (8 i 2018) 
som har generert 880 kr totalt (mot 879 i 2018). 

Betalingsløsninger 
Klubben benytter iZettle slik at vi kan ta betalt med debetkort. Tjenesten krever tilkobling til 
tablet eller smarttelefon. Vi benytter også Vipps for elektronisk betaling av varer over disk, 
medlemsavgift, kursavgift og inngangsavgift. 
 
Styret har videreført bruken av deltager.no til håndtering av billettsalg og påmelding til kurs.  

 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=995323834
http://deltager.no/
http://deltager.no/


 

Medlemskap i organisasjoner 

Frilynt 
Klubben er medlem av organisasjonen Frilynt Norge. Frilynt Norge, stiftet i 1965, er en 
landsomfattende teater- og kulturorganisasjon som er partipolitisk, religiøst og språklig nøytral. 
De har medlemmer i alle aldre. 
 
Frilynt gir støtte til kurs og det blir fortløpende søkt om dette. Støtten er pt. 95 kr/kurstime. 
Frilynt gir også bistand til å kreve kompensasjon for merverdiavgift. Frilynt krever adresse og 
fødselsdato til alle medlemmer og kursdeltakere. Vi innhenter denne informasjonen via 
påmelding til kurs og medlemskap/sesongkort. I tillegg kan man søke om støtte til aktiviteter 
og tiltak om man har minst 5 betalende medlemmer under 26 år. 
 
Medlemskapet gir dessuten forsikring av alle klubbens medlemmer til og fra enhver øvelse, 
oppføring, arrangement eller aktivitet i regi av klubben. 

Trondheim kulturnettverk 
Klubben er medlem av Trondheim kulturnettverk. Dette er en organisasjon som fokuserer på 
tilskuddsordninger og lokaler for kulturorganisasjoner i Trondheim. De jobber med blant annet 
med å være: 

● talerør og høringspart overfor de som forvalter tilskudd og lokaler 
● høringspart når nye ordninger og lokaler skal etableres 
● deltaker i utviklingsprosjekter for gode søkeportaler 
● hjelper for de enkelte lag og foreninger med å med å finne egnede lokaler og til å 

orientere seg i økonomiske tilskuddsordninger 
 
De gir også hjelp og råd til sine medlemmer ved oppstart av nye kulturaktiviteter, og kan bidra 
med ressurser både i arbeidstiden og på ettermiddagen. Styre og ansatte er dessuten tilstede 
på møter og prosesser i regi av kommunen, fylkeskommunen og andre sentrale aktører for å 
tale fritidskulturlivets sak. 

Rekruttering 
Vi har i noen grad lyktes med å beholde dansere fra nybegynnerkursene som medlemmer i 
klubben. Spesielt ser det lovende ut etter høstens kurs. Vi har ikke hatt stort tilsig av nye 
medlemmer ut over dette. 
 
Deltagere på nybegynnerkurs får gratis inngang til practica og milonga som et ledd i 
rekrutteringen. Practica har til tider vært besøkt av nye dansere og gjester fra andre steder. 

 

http://www.frilynt.no/
http://www.trondheimkultur.no/


 

Andre klubber 
Styret har arbeidet målrettet for å styrke båndene til Bergen tangoklubb gjennom å ta inn DJ’s 
og kursholdere fra Tango Abrazo. Det er også annonsert for våre arrangement spesielt mot 
Bergen, Lillehammer, Bodø, Tromsø, Molde, Kristiansund og Östersund. 

Påskjønnelser - utdelt på julebordet 

Årets DJ’s 
● Aage Hagerup 

Årets husmor/-far 
● Berit Møbius 

Årets vertskap 
● Eli og Kåre Bjerkan 

Æresmedlem 
● Berit Møbius. 

○ Om den nominerte: Berit har i mange år gjort en «usynlig» innsats ved å holde 
oversikt over alt inventar og anskaffet varer etter behov på en bærekraftig og 
økonomisk måte. Ved eksternhelger gjøres det en ekstra innsats ved å sørge for at 
lokalene pyntes med nye tema hver gang, ofte har det vært gjort uten en 
forespørsel. Latter og glede sitter løst rundt vedkommende. Hun er positiviteten 
selv og sier aldri nei til det vi ber henne om, inklusiv en tanda eller tre. 

Annet 
● Styret besluttet at revisor skal få de samme fordelene som øvrige styremedlemmer: 

medlemskap og årskort for kroner 50. 

Styret 
● Leder og webansvarlig: Hjard Rune Jensen 
● Practica- og milongaansvarlig: Lena Glasø og Laila Aksetøy 
● Økonomiansvarlig: Bjørg Karin Eggen 
● Kurs-, webutvikler og markedsføringsansvarlig: Terje L. Tangen 
● Styremedlem: Kåre Bjerkan 

 



 

● Varamedlemmer: Laila Aksetøy og Therese Renée Esp 
● Valgkomite: Laila Aksetøy og Hjard Jensen 
● Revisor: Bjørn Christian Enger  

  

 



 

4. GODKJENNING AV RESULTATREGNSKAP OG 
BALANSE 

 

 
 
 
 

 



 

 

 



 

5. STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2020 

 

  

 



 

6. INNMELDTE SAKER 
Fra Wiggo Johansen: Flytting av milonga fra fredag til søndag. 

Jeg ønsker at styret legger fram beslutningsgrunnlaget, samt at saken drøftes på årsmøtet. 
Det kan jo være greit å få høre hva medlemmene tenker om dette. Fredagsmilonga har i 
mange år vært klubbens grunnstamme. 

Det ga i sin tid klubben et vesentlig løft når disse fredagene ble etablert. Det har vært dårlig 
oppmøte, men hvilket potensiale har vi egentlig i forhold til oppmøte? Tiltak for å få flere på 
milonga burde vært prøvd, før flytting av dag.  

For meg personlig var dette svært ugunstig i forhold til mulig tidspunkt for dansing, lørdag og 
søndag er oftest familietid, og det virker som om flere av klubbens dansere er i samme 
situasjon. 

Beslutningsgrunnlag: Dårlig oppmøte på milonga har vært tema for omtrent alle styremøter 
de siste 3-4 årene. Vi har gjennomført følgende tiltak: 

- Gjennomført medlemsundersøkelse. Denne viste jevn fordeling mellom medlemmer 
som ønsker fredag og søndag. 

- Endre tidspunktet fra 21 til 20. Medførte at vertskapet ble sittende alene fra kl 20-22 da 
flesteparten pleier å komme sent på milonga. 

- Arrangere kurs i forkant av milonga. Kom få på kursene, og hadde liten/ingen 
innvirkning på deltakelsen på milonga. 

- Arrangere fredagspractica for å få folk til å gå direkte til milonga. Få som møtte opp på 
fredagspractica også. Gjorde liten/ingen forskjell. 

- Arrangere nybegynnermilonga fra 19-21. Lav deltakelse på disse ga liten/ingen 
innvirkning på den ordinære milongaen. 

- Levende musikk gjorde liten/ingen forskjell på oppmøtet. 
- Selvbetjent milonga, mest fordi det er vanskelig å finne vertskap på fredager. Endret 

ikke på noe, eller hadde negativ innvirkning. 
- DJs på alle milonga. Gjorde liten/ingen forskjell. 

Basert på dette, og på resultatet fra siste medlemsundersøkelse ønsket styret å endre dag fra 
fredag til søndag. Første søndag etter nyttår var det godt oppmøte, 18 stk (mot f eks 12 stk 
første fredag etter nyttår 2019). Ved neste søndagsmilonga var det gjennomført 
fredagsmilonga i privat regi på Ni Muser den samme helga, noe som kanskje medførte at folk 
ikke deltok på to milonga i løpet av samme helg. Oppmøte på 11 stk. Vi mener derfor det er for 
tidlig å konkludere i denne saken. 

På bakgrunn av dette ønsker styret å opprettholde søndagsmilonga for å se om det endrer 
noe på deltakelsen. 

 
 



 

7. VALG AV STYRETS LEDER, 
STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER, 
REVISOR OG VALGKOMITE 
  
Fra vedtektene: 

§4. Styret 

Trondheim tangoklubbs styre består av 5 medlemmer som leder klubbens virksomhet. Styret 
velges på årsmøtet. Leder velges for ett år, ved særskilt valg. De øvrige styremedlemmene 
velges for to år. Hvert år uttrer to styremedlemmer etter tur. 2 varamedlemmer velges for 2 år. 
Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. 
Styremedlemmene fritas for medlemskontingent. Valgkomité består av 2 stk og velges 
separat. 

Valgkomitéen har følgende kandidater til valg: 
  
Styret: 

1. Terje Tangen (gjenvalg, 1 år) 
2. Bjørg Karin Eggen (gjenvalg, 2 år) 
3. Claes Holm (for Lena Glasø, 2 år) 
4. Hanne Haslene-Hox (for varamedlem Therese Esp) 2 år 

Leder: 
1. Hjard Jensen - som styreleder (1 år) 

      ----------------------------------------------- 
Sittende styre 

1. Kåre Bjerkan - styremedlem (1 år til) 
2. Laila Aksetøy - varamedlem (1 år til) 

 
  
Valgkomite: 

1. Hjard Jensen 
2. Laila Aksetøy 

  
Revisor: 

1. Bjørn Christian Enger 
 
 
 

 


