
Referat årsmøte i SAFFA 2011 
Torsdag 31/3-2011 kl 19.00, Akershus Musikkråd, Kjeller 

 
 

Tilstede: 
Nils Seland,    De Frilynde (leder SAFFA) 
Vidar Wien-Andresen,   Leikarringen Rakne (kasserer SAFFA-styret) 
Marita Ramstad,    Moulineten stildansgruppe (SAFFA-styret) 
Torgeir Melien,   Asker Spell og Danselag (SAFFA-styret) 
Berit Hjørnevik,   Leikarringen Hunar 
Ole-Johan Berg,   Romerike Turdanslag 
Vebjørn Bakken,   Leikarringen Symra 
Tor Skauli,   Byttomfoten Runddanslag 
Jan-Egil Nyhus,   Skjetten Leikarring 
Svein Eslund,   Skjetten Leikarring (revisor SAFFA) 
Bjarne O. Braastad,  Folkedanslaget Springar’n 

 
 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent. 
 
2. Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen 
Nils Seland valgt som ordstyrer. Torgeir Melien som referent. Vebjørn Bakken og Bjarne Braastad til å 
underskrive protokollen. 
 
3. Årsmelding 
Nils gjennomgikk hovedinnholdet i utsendt årsmelding. Denne ble enstemmig godkjent. Under dette punktet 
nevnte han ellers at styret ikke ville ta opp spørsmålet om innføring av medlemskontingent i SAFFA, som 
var tema på forrige årsmøte, bl.a. i lys av pkt. 6 i dette møtet.  
 
4. Regnskap 
Regnskapet for perioden fra forrige til dette årsmøtet, ble gjennomgått av kasserer. Det viser et netto 
driftsresultat på 24.434 kroner, en sterk forbedring fra i fjor.  Av sum inntekt på over 170 tusen kr, utgjør 
deltakeravgift på Sørmarkakurset (jan 2011) vel 101 tusen. Herav et beløp på vel 13 tusen fortsatt ikke 
innbetalt (utestående fordringer) fra en håndfull deltakere. Innkreving av disse midlene blir nå foretatt. 
Tilskuddet på 20 tusen kr. fra Norsk musikkråd er sum bidrag for 2009 og 2010. Av utgiftssiden på vel 145 
tusen kroner utgjør utleggene til Sørmarkakurset mesteparten, nær 139 tusen kroner.  Revisor Svein Eslund 
har bidratt med å få på plass et komplett balanse regnskap - noe som ikke har vært fremlagt de siste årene. 
Regnskap for 2009 og 2010 må dermed sees i sammenheng. Balanseregnskapet pr 29/3-2011 viser videre 
sum eiendeler lik sum gjeld+egenkapital på 32.456 kroner. Revisor leste sin beretning. Regnskapet ble 
enstemmig godkjent.  
    
5. Budsjett og handlingsplan 
Styret har håp om generell aktivitetsøkning både i lys av den positive utviklingen de senere år i eksisterende 
aktiviteter som Sørmarka-kurs, Hvamsdag-arrangement, osv., men også som følge av en sterkere regional 
satsing i SAFFA. Under diskusjonen ble spesielt etterlyst kurs- og opplæringstilbud for danseinstruktører. 
Kronemessig er budsjettet satt opp med en inntektsside på 210 tusen kr og en utgiftsside på vel 166 tusen 
kroner.  Budsjettet ble enstemmig godkjent. 
   
6. Vedtektsendring/ SAFFA som områdelag i FolkOrg 

Nils Seland innledet m/ et historisk tilbakeblikk over SAFFA’s utvikling (runder 30 år i 2011). Han konstaterer 
bl.a. at frivillige organisasjoner ofte har god aktivitet i lokallag og på landsplan. Derimot er regional aktivitet 
ofte svak. Den nye landsomfattende FolkOrg ønsker imidlertid å utvikle regionalleddet i sin organisasjon, og det 
er åpnet for at SAFFA kan være FolkOrg’s områdelag i Akershus/ Oslofjord-regionen. Pr. idag har SAFFA 61 
medlemslag, derav 6 som også er innmeldt i FolkOrg. Det er videre 6 lag i SAFFA-regionen også innmeldt i 
FolkOrg, men ikke hos oss. FolkOrg sentralt ønsker primært en modell der alle lag er representert via et region-
ledd. I prinsippet kunne SAFFA være område-ledd for alle disse 12 laga (evt. flere) i Oslo-området som ønsker 
tilslutning til FolkOrg. Kun ett av disse laga, Valdreslaget i Oslo, har imidlertid respondert på vår informasjon 
om denne organisasjonsmodellen (jfr. vedlegg), og mener at SAFFA ikke kan representere enkeltlag i FolkOrg 
uten formell godkjenning i enkeltlagene. Årsmøtet var 




