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5. Årsberetning
Styret
Årsmøtet ble avholdt 23.02.2021. Siden da har dette vært styresammensetningen:
Marius Gundersen (leder)
Kristin Flood Strøm (nestleder)
Ignacio Cuervo (kasserer)
Guro Nilsen (sekretær)
Brage Eikanger (styremedlem)
Nils Holta (styremedlem)
Aase Viktoria Wangen(varamedlem)
Fra oktober 2021 har Brage tatt over mesteparten av lederjobben, da Marius har vært opptatt
med tvillinger.
Klubben hadde i 2021 328 medlemmer. De fem siste årene har medlemstallet vært:
389 i 2020
477 i 2019
493 i 2018
431 i 2017
390 i 2016
374 i 2015

3

Kurs
Kurs er klubbens viktigste aktivitet. Det er der vi rekrutterer flest medlemmer og det vi bruker
mest tid på. På grunn av pandemien ble det ingen kurs på våren, men vi håpet, planla og
budsjetterte med å kunne arrangere kurs som vanlig på høsten. Når høsten nærmet seg så ble
det klart at vi ikke kunne ha en helt vanlig høst. Vi utsatte kursstart til etter høstferien, og fikk
gjennomført 8 uker med kurs.
Kurs

Høsten (antall timer)

Lindy Hop 1

8

Lindy Hop 2

8

Lindy Hop 3

8

Balboa 1

8

Balboa 2

8

Balboa 3

8

Autentisk Jazz 1

8

Boogie Woogie 2

8

Shag 1

8

I tillegg har vi hatt følgende egentreningstilbud:
● Lindy egentrening på torsdager, 8 ganger på høsten
● Balboa egentrening på onsdager, 8 ganger på høsten
Under følger en oppsummering av året fra klubbens fire instruktørkoordinatorer.
Lindy Hop og Autentisk Jazz
I likhet med året før, har 2021 vært preget av korona og opp- og nedturer i form av gjenåpning
og ny nedstengning. Vi hadde, naturlig nok, ingen kurs i vårsemesteret. Høsten startet litt
forsinket, men vi fikk til åtte uker med relativt normale kurs i Lindy 1, Lindy 2, Lindy 3 og
Autentisk jazz 1. I Lindy 1 inkluderte vi også ei helg med kursopplegg, for å få plass til like mye
innhold som vanlig. I tillegg arrangerte vi tre forskjellige helgekurs. Vi rakk alt vi hadde planlagt
av kurs før det stengte ned igjen. Det var bra med deltakelse på alle kursene med unntak av
jazz, som vi kanskje må reklamere mer for, men det var ikke det samme trykket med lange
ventelister på Lindy 1 som vi hadde for et par år siden.
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Ettersom tiden går er det naturlig at noen instruktører trapper ned eller gir seg, og vi så behovet
for nye instruktører. Heldigvis hadde vi en del gode kandidater, og disse sju (!) ble tatt opp i
lindy- og jazz-instruktørstaben i høst: Sirin, Tonje, Brage, Maria, Christoffer, Mary og Karoline.
Etter to-tre år som koordinator (og med to småbarn) passer det å gi stafettpinnen videre, og jeg
og resten av instruktørene er glade for at Karoline Steen Nylander vil ta over i løpet av våren.
Etter en omikron-utsatt oppstart i 2022 håper vi at vi kan kjøre på for fullt i lang tid framover!
Hilsen Erik
(avtroppende) instruktørkoordinator lindy hop og jazz

Balboa
Nok et år med korona morro. Det skjedde pent lite første del av året, men vi fikk iallefall kjørt
tilnærmet lik normal kursgang på høsten; med 8 kursganger og 1 helg (2 kursganger per kurs).
Vi hadde tilbud på Balboa 1, 2 og 3 - noe lavere deltagelse enn tidliger på Balboa 1 og 2, men
grei deltagelse på Balboa 3. Dette var da som forventet, etter en periode med lav synlighet.
To nye instruktører ble tatt med dette semesteret, Dagrun og Brage. Vi ser frem mot et 2022
som kan by på heidundrandes dans og moro!
Hilsen Richard Lund, balboa-koordinator.
Boogie Woogie og Shag
We had some volunteer classes by club members (but not organized by the club) outside in
summer, which included couple dancing as soon as contact sport was allowed. Due to corona
regulations, we only had a short semester last autumn. We offered 2 levels in Boogie Woogie
(leve1 and 2) and one level in Collegiate Shag (level 1). In collegiate shag 1 class, there was a
significant number of people that will hopefully contribute to growing the Oslo shag community.
Same goes for boogie woogie level 2. Unfortunately, boogie woogie 1 did not have a lot of
participants. It could be because of the higher price in Bårdar, no tasters happening etc. Since
the end of the autumn semester last year, Mary has taken over as coordinator in Boogie Woogie
and Collegiate Shag.

Workshops
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Winter Jump - avlyst
Winter Jump ble avlyst på grunn av koronapandemien

Juni Jazz (13.06-14.06)
Juni Jazz ble avlyst på grunn av koronapandemien

Miniworkshops og korte kurs
Det ble arrangert to workshops i 2021; i den korte perioden vi kunne holde åpent fra oktober til
desember arrangerte vi først en utfyllende workshop delt i to nivåer for lindy 2 og lindy 3.
Deretter arrangerte vi en lindy 4 workshop.

Fester
Det ble arrangert en gjenåpningsfest den 15. oktober til stor glede for dansere. Desverre ble
julebordet avlyst på kort varsel.

Sosialdans
Høsten 2021 ble det gjort enkelte forsøk på å gjenskape sosialdansmiljøet vi har hatt i Oslo.
Kulturhuset ønsket oss velkommen én tirsdag i måneden, og planla to konserter hvorav én ble
gjennomført og én ble avlyst på grunn av korona. Brødrene Bergh (forhenv. Café Victoria) var
svært positive til å ta imot balboadansere hver torsdag til mens Simple Johnny’s spilte.

Ord fra leder
2021 ble et langt år med lite dansing. Vi håpet ved årsmøtet at ting ville være tilbake til normalt
ved sommeren, og at vi kunne få en vanlig høst med mye dansing. Dessverre måtte vi vente litt
lengre, men i oktober startet vi kurs igjen. For første gang siden mars 2020 kunne vi ha kurs der
vi danset sammen! Høsten 2021 ble det 8 uker med kurs og sosialdans i Balboa, Lindy Hop,
Shag og Boogie Woogie. Tusen takk til alle som har ventet tålmodig og alle frivillige som hjalp til
med høsten.
Det ble planlagt to fester på høsten; gjennåpningsfesten og julebordet. Dessverre kom omikron
midt i julebordsesongen og vi fikk dermed bare arrangert gjennåpningsfesten. Fest og
sosialdans komiteene har jobbet godt for å få til så bra fester og sosialdanser som mulig på
høsten. Tusen takk til dem!
Styret for 2021 har bestått av til sammen syv personer, der 4 er med fra forrige styre. Det har
ikke vært lett å være et styre i halvannet år uten aktivitet, men med en god miks av gamle og
nye styremedlemmer har vi gjort så godt vi kan for å føre kunnskap fra før koronaen til de som
skal lede klubben etter koronaen.
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Når det er lite dansing så må man finne på noe annet å gjøre, og kanskje derfor har nestleder
Kristin blitt mamma til lille Martin mens styreleder Marius har blitt pappa til tvillingene Alice og
Ines. Med mye å tenke på hjemme er det ikke alltid like lett å være leder i en danseklubb.
Heldigvis har jeg hatt mye hjelp av Brage, som tok over som fungerende leder i klubben fra
oktober. Brage stiller til valg som leder av klubben de neste 2 årene og har allerede fått en
smakebit på ledervervet.
Så vil jeg til slutt si tusen takk til Kristin, Guro, Ignacio og Aase Viktoria som går ut av styret
Kristin, Guro og Ignacio har vært i styret i 3 år mens Aase Viktoria kom inn som vara i 2021. Vi
ønsker det nye styret masse danselykke i et år som forhåpentligvis blir helt normalt.
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6. Regnskap for Bårdar Swing Club for 2021
Ignacio har vært kasserer i 2021.
I de følgende avsnittene presenteres:
● Regnskap for Bårdar Swing Club 2021
● Regnskap for Swingfondet 2021
Vær oppmerksom på at i tabellene i de neste avsnittene er inntekter vist med negative tall (med
fortegnet «-») og kostnader vist med positive tall (uten fortegn). Et resultat som har en positiv
verdi, vil derfor være et underskudd, og et resultat som har en negativ verdi vil være et
overskudd.

Fond
I 2015 satte Bårdar Swing Club 350 000 kr i fond hos DnB. I 2021 gikk dette fondet 34 123,75
kroner i overskudd, slik at vi per 31.12.2021 har 507 469,34 kroner der. Denne verdiøkningen
er ikke tilgjengelig før vi velger å ta ut penger av fondet, derfor har vi valgt å se bort ifra dette
beløpet flere steder i regnskapet, og indikerer dette med «(utenom fond)».

Resultatregnskap
Årsresultatet for hele klubbens virksomhet er 109 813 kroner (74 743 kroner utenom økningen i
fondet). Tabellen under oppsummerer året for klubbens fire viktigste deler, der fester og
sosialdans arrangert av festkom og sosialdanskommiteen er gruppert, Winter Jump står for seg
selv og andre workshops er gruppert sammen. Sum inntekter representerer kontoer fra
3000-3999, sum utgifter representerer kontoer fra 4000-7999 og forskjellen mellom disse er
driftsresultatet. Sum finansinntekter representerer kontoer fra 8000-8999. Hver kolonne er
presentert i mer detalj i de følgende avsnittene.

Konto

Vanlig drift

Fester og
sosialdans

Workshops

Winter Jump

Total

−281 161,00

−16 050,00

0,00

0,00

−297 211,00

Sum utgifter

115 954,35

106093,39

0,00

420,00

222 467,74

Driftsresultat

−165 206,65

90 043,39

0,00

420,00

−74 743,26

−35 345,86

275,78

0,00

0,00

−35 070,08

−200 552,51

90 319,17

0,00

420,00

−109 813,34

Sum inntekter

Sum finansinntekter
Resultat 2021
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Klubbens egenkapital
Egenkapital er kapital som klubben har opptjent i form av overskudd fra drift, i tillegg til klubbens
fond (finansielle instrumenter).
Utvikling i klubbens egenkapital fra 2010 til 2021 er vist under.

År

Resultat Egenkapital 31.12

Omsetning*

Medlemmer

Balanse før 2010

17 196

17 196

2010

56 247

73 443

2011

-16 071

57 372

2012

557 285

614 657

608 203

2013

8 068

622 725

839 442

2014

−69 886

552 839

961 009

2015

96 884

649 723

1 147 042

374

2016

192 934

842 657

1 324 661

390

2017

186 783

1 029 440

1 419 625

431

2018

−75 228

954 212

1 810 777

493

2019

129 217

1 083 429

1 901 891

477

2020

199 333

1 282 762

1 162 912

389

2021

109 813

1 392 575

297 211

327

*: omsetning: salgsinntekter av varer og tjenester
Merk at resultatet og egenkapitalen for 2021 er gitt at årsmøtet godkjenner regnskapet

Åpningsbalanse per 1. januar 2021 var 1 282 762. Klubbens egenkapital per 1. januar 2022 vil
være lik åpningsbalansen i 2021 pluss årsresultatet for 2021, gitt at klubbens årsmøtet
godkjenner regnskapet. Det blir da 1 378 400 kroner.
Her er åpningsbalanse 40 000 kroner mindre enn den skrevet som egenkapital i sakspapiret for
2021. Grunnet til det er at at som vedtatt på årsmøte i 2021, så ble 40 000 av overskuddet for
2020 overført til BSC swing fond i den endelige fordelingen av resultatet.
Klubbens omsetning har blitt veldig lav i 2021 i forhold til forrige årene, på grunn av mindre
aktivitet i klubben. Det ble bare arrangerer kurs, fester og workshops i ca. 3 måneder i 2021.
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Regnskap mot budsjett
Styret budsjetterer med et driftsresultat (utenom fond) på 45 156 kr i minus på «vanlig drift»
(kurs, medlemskap ++), og et totalt underskudd i 2021 på 238 156 kr, for å gjøre opp for det
store overskuddet året før.
Hva

Budsjett

Resultat

Vanlig drift

45 156 −179 428,76

Støtte til OBW og JJ
instruktører

18 000

13 000,00

Støtte til veldedig org

10 000

0,00

Festkomiteen

60 000

40 883,17

Sosialdanskomiteen +
Støtte til lokale musikere

45 000

49 436,00

Kompetansepott

10 000

0,00

0

420,00

50 000

0,00

238 156

−75 689,59

Winter Jump
Lydutstyr
Totalt

Avvik Kommentar
−224 585 Utenom fondet og instruktør støtte

−5 000 Sanna og Adam ville ikke ha støtte
−10 000 Vi kom ikke i kontakt med FMF
−19 117
4 436 Inkluderer ikke DJs/instruktører
−10 000
420 Nettside
−50 000 Ble ikke kjøpt inn i 2020 eller 2021

−313 846

Tabellen over oppsummerer resultatet for året 2021 mot budsjettet, utenom fondet til klubben.
Detaljert regnskap mot budsjett for festkom, sosialdanskomiteen og Winter Jump kommer i de
neste sidene.
Årsmøte bestemte å støtte instruktører som skulle vært med på Oslo Balboa Weekend og Juni
Jazz. Sanna og Adam ville ikke ha støtte, som er grunnen til avviket mellom budsjett og resultat.
Årsmøtet bestemte at vi skulle støtte Frankie Manning Foundation. Vi prøvde å komme i kontakt
med dem, men fikk ikke svar på e-post. Styret ønsket ikke å sende klubbens penger til noen vi
ikke kom i kontakt med, så derfor har vi ikke donert til dem i 2021.
Lydustyr har blitt bestilt, men har ikke kommet ennå, og utgiften blir ikke ført før vi får regningen
på det. Penger har derfor blitt satt av i budsjettet for 2022.
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Vanlig drift
Vanlig drift (utenom fond) gikk 166 428 kr i pluss i 2021, mot et budsjettert underskudd på 65
136 kr.
Faktisk

Budsjett

Avvik

3910 - Inntekt, interne events (fest/soskom)

−13 400,00

−5 000,00

8 400,00

3921 - Inntekt, medlemsavgift

−32 700,00

−25 000,00

7 700,00

−155 700,00

−180 000,00

−24 300,00

−6 375,00

−6 375,00

−79 361,00

−80 000,00

−639,00

5120 - Lønn Trener, ikke oppg.pl.

57 752,50

125 000,00

67 247,50

5121 - Lønn DJ, ikke oppg.pl.

15 550,00

30 000,00

14 450,00

635,00

7 000,00

6 365,00

−25 060,00

125 000,00

150 060,00

3 000,00

3 000,00

Konto*

3925 - Inntekt, kursavgift
3927 - Inntekt, treningsavgift
3999 - Inntekt, diverse

5990 - Annen personalkostnad
6300 - Leie lokale
6705 - Honorar regnskap
6790 - Instruktører
6810 - Data/EDB-kostnad
6816 - Webhotell
6820 - Trykksak

−3 400,00

3 400,00
30 041,14

40 000,00

9 958,86

1 340,00

3 000,00

1 660,00

976,00

1 000,00

24,00

200,00

200,00
−866,10

7320 - Reklamekostnad
7430 - Gave, ikke fradragsberettiget

1 366,10

500,00

7500 - Forsikringspremie

4 020,00

4 020,00

7770 - Bank og kortgebyrer

6 122,61

20 000,00

13 877,39

7790 - Diverse kostnader

19 811,00

6 311,00

−13 500,00

8050 - Annen renteinntekt

−1 222,11

−3 500,00

−2 277,89

−34 123,75

−20 000,00

14 123,75

−20,00

−20,00

8080 - Verdiøkning FI, urealisert
8160 - Valutatap (disagio)
Total

−200 552,51

45 136,00

245 688,50

Total før verdi av Finansielle Instrumenter

−166 428,76

65 136,00

231 564,75

Merk at inntekter står med negativt/minus fortegn (-) mens kostnader står med positivt/pluss fortegn (+)
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De viktigste grunnene til avviket mellom budsjett og regnskap for vanlig drift er:
1. Høst semesteret ble kortere enn vanlige, som betyr mindre utgift for trenere, DJs og
lokal leie.
2. Vi forventet å få en faktura fra Bårdar Danseinstitutt for leie av lokaler i 2020, og hadde
satt av penger til dette. Når vi purret Bårdar Danseinstitutt angående utelatt faktura
bestemte de seg for å ikke fakturere oss for forrige år, 2020. Ettersom vi hadde
regnskapsført denne utgiften i 2020, måtte vi registrere det i regnskapet for 2021 som et
overskudd i Leie lokale for den beregnede verdien, 100 000 kroner. Derfor ser vi at vi har
brukt -25 060 kroner i lokal leie.
3. Det har ikke vært så mange transaksjoner og derfor har vi betalt mindre i transaksjoner
gebyr.
4. Støtte til OBW og JJ instruktørene er inkludert i Diverse kostnader, som forklarer de 13
000 kroner i avvik.
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Fester (i regi av festkom)
Det ble bevilget 60 000 til festkom i 2021 for arrangering av tre fester på høsten: bli-kjent-fest,
gjenåpningsfest og julebord. Dessverre ble det bare arrangert én fest, gjenåpningsfesten, da
høst-semesteret startet senere enn planlagt. Julebordet ble planlagt, men den ble kansellert
med kort varsel pga pandemien. Siden det var alt for sent å avbestille band og lokaler ble disse
betalt. Alle som hadde betalt for julebordet fikk også tilbud om refundering, men det var ikke alle
som takket ja til dette. På grunn av det gikk festkom i pluss i 2021.

Konto
3910 - Inntekt, interne events
(fest/soskom)

Faktisk

Budsjett

Avvik

−16 050,00

−16 050,00

6791 - Band og DJ

43 925,80

43 926,00

6792 - Lys og lyd

5 000,00

5 000,00

576,20

576,00

7790 - Diverse kostnader

7 155,39

7 155

8160 - Valutatap (disagio)

275,78

276

7770 - Bank og kortgebyrer

Total

40 883,17

60 000

−19 117

Sosialdanskomiteen
Det ble bevilget 25 000 kroner til sosialdnaskomiteen for å arrangere sosialdans, og 20 000
kroner til å støtte lokale musikere, som vises sammen sosialdanskomiteen regnskap.
Sosialdanskomiteen har vært veldig aktive i de få måneder som var det mulig å arrangere
sosialdans, og å arrangere digitale konserter når nærkontakt ikke var tillatt. Dette er ikke
medregnet bruk av klubbens DJer eller instruktører, som er ført på vanlig drift.
Konto

Faktisk

Budsjett

Avvik

6300 - Leie lokale

2 000,00

0,00

−2 000,00

6791 - Band og DJ

47 436,00

0,00

−47 436,00

Total

49 436,00

45 000,00

−4 436,00
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Kompetansepott
Det ble satt av 10 000 kr til kompetanseheving i 2021, men det ble ikke brukt noe da det
dessverre ikke ble arrangert noe.

Winter Jump og andre workshops
Det ble ikke arrangert Winter Jump i 2021. Eneste kostnad er nettsider som man betaler hvert
år. Det ble heller ikke arrangert Juni Jazz, Oslo Balboa Weekend eller noen andre workshops i
2021.
Winter Jump har av historiske årsaker ført eget regnskap og har hatt sin egen egenkapital.
Tabellen nedenfor oppsummerer egenkapitalen til Winter Jump de siste årene. Over tid har vi
flyttet det meste av Winter Jump sin økonomi inn under Bårdar Swing Club, og vi bruker nå
samme bankkonto. Styret har diskutert og blitt enig med revisjon om å avslutte Winter Jump sin
egne egenkapitalkonto, og heller føre overskudd/underskudd under drift, siden det er klubben
som må dekke eventuelle tap uansett. Siden det ikke har vært noe Winter Jump i år har vi derfor
valgt å føre over egenkapitalen til drift, som med andre workshops. 60 048,77 kroner flyttes over
til drift
År

Resultat

Egenkapital 31.12
−77 331,00

Før 2015
2015

2 418,00

−69 670,00

2016

−4 041,00

−73 711,00

2017

−13 725,69

−87 436,54

2018

17 282,84

−70 154,00

2019

−29 351,77

−99 505,77

2020

39 037,00

−60 468,77

2021

420

−60 048,77
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Balanseoppstilling for Bårdar Swing Club

Konto

Åpningsbalanse Endring i År

Totalsum

3 000

3 000

−5 592

14 175

5 718

5 718

1500 - Kundefordringer
1700 - Forskuddsbetalt leiekostnad

19 767

1749 - Andre forskuddsbetalte kostnader
1870 - Andre markedsbaserte finansielle instrumenter

473 346

34 124

507 469

1920 - Bankinnskudd

962 833

13 495

976 328

1 455 945

50 744

1 506 690

Sum eiendeler
2050 - Annen egenkapital

−1 282 762

−109 813 −1 392 575

2052 - BSC's Swing Fond

−73 198

−49

−73 247

2400 - Leverandørgjeld

−4 284

−33 983

−38 268

2900 - Forskudd fra kunder
2960 - Annen påløpt kostnad

0
−95 701

2990 - Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Årets resultat

−1 455 945

93 701

−2 000

−600

−600

−50 744 −1 506 690
109 813

109 813
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Forslag til fordeling av årsresultat
Styret foreslår at overskuddet overføres til klubbens egenkapital. Merk at 34 123 kr av
overskuddet ligger i fondet til klubben, og ikke er realiserte før fondet blir solgt. Styret ønsker
ikke å overføre midler til Swingfondet i 2021.
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Regnskap for Bårdar Swing Clubs Swingfond
Det kom ingen søknader til Swingfondet i 2021. Vi fikk 1 i 2020, 16 i 2019, 12 i 2018, 8 i 2017 og
4 i 2016. Dermed står det ved slutten av året 2021 73 247 kr i Bårdar Swing Clubs Swingfond.
Det ble sendt inn et forslag på fjorårets årsmøte om å opprette en komite for å revurdere
swingfondet. Det var ingen som ønsket å sitte i den komiteen, og det har derfor ikke blitt gjort
noen revurdering av swingfondet i 2021.
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Godtgjørelser for klubbressurser
Følgende har vært gitt i godtgjørelser for klubbens ressurspersoner i 2021:
Styret:
● Gratis ukentlige kurs
● (Gratis julebord - ikke gjennomført)
Instruktører:
● Gratis ukentlige kurs
Det var satt av 7 000 kr til middager for instruktører, komiteer og styret i klubben i 2021, men det
ble ikke brukt.
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7. Revisjonsberetning 2021
Revisjonsberetningen for 2021 er vedlagt (vedlegg 2).
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8. Saker til årsmøtet
8.1. Innmelding i Studieforbundet Kultur og Tradisjon
Forslagsstiller: Karoline S. Nylander
Hva er saken?
Bårdar Swing Club (BSC) arrangerer en rekke kurs hvert år. Dette er alt fra helgeworkshops til
kursrekker over mange uker. Å arrangere kurs som frivillig organisasjon kan generere støtte
uten at klubben legger om noe av dens normale virksomhet.
Ved å melde oss inn i Studieforbundet Kultur og Tradisjon, vil BSC få tilskudd for alle kurstimer
vi har i klubben, noe som vil sikre oss ekstra inntekter som kommer klubbens medlemmer til
gode ved å f.eks ha lavere deltakeravgifter og flere arrangementer.
Det må undersøkes om BSC er egnet som medlem av dette forbundet, men gitt at klubben
innvilges medlemskap, vil dette være en stor fordel for BSCs mulighet til å gjøre flere aktiviteter
åpen og tilgjengelig til lavest mulig pris.
Om studieforbundet Kultur og Tradisjon (SKT)
Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) har 43 frivillige medlemsorganisasjoner som driver
opplæring i kulturuttrykk og folkelige tradisjoner over hele landet. SKT har sin ordinære
finansiering med bakgrunn i Voksenopplæringsloven frå Kulturdepartementet.
SKT sin rolle er motivasjon, utvikling, tilrettelegging og delfinansiering av om lag 5000 kurs for
nær 40 000 deltakere i et normalår. Opplæring skjer på mange arenaer og i ulike former – fra et
lite, enkelt kurs, med aktiv deltakelse både i egen og andres læring, til fordyping i ulike emner
og spesialisering i teknikker og uttrykk. SKT sikrer et tilbud som dekker alle nivå, og som er lett
tilgjengelig for alle. SKTs formål er at det skal være mulig for alle å lære kulturuttrykk og folkelige
tradisjoner i skapende og trygge fellesskap.
Frivillige organisasjoner som driver med kurs/opplæring innenfor folkekultur, kan bli medlem i
Studieforbundet kultur og tradisjon.
SKTs nettside: https://www.kulturogtradisjon.no/
Forslag til vedtak
Bårdar Swing Club søker medlemskap eller samarbeidsavtale i Studieforbundet Kultur og
Tradisjon.
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8.2. Styrets forslag til budsjett
Styret budsjetterer med et driftsresultat (utenom fond) på 86 781 kr i minus på «vanlig drift»
(kurs, medlemskap ++), og et totalt underskudd i 2022 på 201 781 kr. Dette underskuddet er ca
det samme som det ble budsjettert med i 2021, men da endte vi opp med et overskudd på
nesten 110 000 kr. De to siste årene, da vi har hatt veldig lite aktivitet på grunn av pandemien,
har klubben hatt et overskudd på over 300 000 kr. Dette er penger som klubbens medlemmer
burde få glede av.
Styret mener at det ikke er hensiktsmessig å legge frem budsjett for festene/arrangementene
som finansieres fra overskuddet av vanlig drift (festkomiteen, sosialdanskomiteen,
kompetansepotten og de ulike workshopene som er forventet å gå i null). I stedet presenterer vi
støtte per komité, noe som innebærer at ansvarspersoner og frivillige som arrangerer står fritt til
å fordele støtten på de forskjellige arrangementene hver gruppe arrangerer. Vanlig prosedyre er
at arrangører lager et budsjett for sine arrangement, som må godkjennes av styret. Gruppene
som arrangerer må selv ta stilling til om det skal tas inngangspenger eller ikke, og legge dette
frem i budsjettet.
Styret foreslår følgende fordeling:
Hva

Beløp

Kommentar

Vanlig drift

86 781 Se detaljer på neste side

Festkom

30 000

Sosialdanskomiteen

25 000

Kompetansepott

10 000

Juni Jazz

0

Winter Jump

0

Lydutstyr
Totalt

50 000 Overført fra 2021
201 781

Festkom sitt budsjett er satt til 30 000 kr, det samme som det var i 2019. Sosialdanskomiteen
har fått bevilget 25 000 kr, samme som i 2019.
Vi har satt av 10 000 kr til kompetanseheving i 2022, i håp om at vi kan arrangere noe for gamle
og nye instruktører når vi starter opp igjen.
Juni Jazz har planlagt å arrangere og har budsjettert med å gå i null.
Winter Jump er avlyst i år, og har derfor ingenting budsjettert.
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Det er ingen andre workshops planlagt i 2022, men blir det muligheter for å arrangere
workshops vil de bli budsjettert til å gå i null.
Fjorårets innkomne forslag på å kjøpe inn lydutstyr for 50 000 kr er tatt med i budsjettet i år
også, da det ikke ble gjennomført i 2021.
Styret valgte å sette ned medlemskontingenten fra 300 kr til 100 kr i 2021, siden det var lite
mulighet for dans i 2021. Vi holder medlemskontingenten lav også i 2022, selv om vi forventer et
høyt aktivitetsnivå i år. Treningsavgiften og kursavgiften holder vi på henholdsvis 425 kr og 900
kr. Vi foreslår at styret skal ha fullmakt til å endre treningsavgift og kursavgift for høsten 2022 og
medlemskontingent, treningsavgift og kursavgift for 2023 for å dekke forventet høyere utgifter.
Beløpene kan endres til maks:
● medlemsavgift: 350 kr
● treningsavgift: 500 kr
● kursavgift: 1000 kr
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Budsjettet for vanlig drift i 2022 er presentert i tabellen under
Konto

Budsjett
2021

Resultat
2021

2021: Lindy boost

3910 - Inntekt, interne events
(fest/soskom)

−5 000

3921 - Inntekt, medlemsavgift

−25 000

−37 200

−180 000

−155 700

3927 - Inntekt, treningsavgift

Kommentar

−13 400

3130 - Inntekt, workshop
dørsalg

3925 - Inntekt, kursavgift

Budsjett
2022

−40 000 2021: Ble noen små workshops
på høsten
2022: Planlegger å arrangere
små workshops

−6 375

−45 000 2021: Antok at klubben ville få
250 medlemmer og
medlemskontigent på 100,-. Det
ble 372 medlemmer
2022: Antar 450 medlemmer og
medlemskontigent på 100,−315 000 2021: Antok 200 deltakere på
kurs på høsten, det ble 173
2022: Antar 350 som deltar på
kurs
−4 250 2021: Antok 15 som bare deltar
på trening
2022: Antar 10 som bare deltar
på trenning

3999 - Inntekt, diverse

−80 000

−79 361

−120 000 2021: Vi fikk tilbake ganske
nøyaktig det vi forventet
2022: Justerer opp pga
forventet økt aktivitet

5120 - Lønn Trener, ikke
oppg.pl.

125 000

57 753

250 000 2021: Mindre aktivitet enn
forventet
2022: Antar samme aktivitet
som 2019

30 000

15 550

45 000 2021: Veldig lite DJing. Lønn til
kasserer går inn her
2022: Vi legger oss på 2019
nivået

7 000

635

7 000 2021: Vanskelig å treffes for å
spise god mat sammen
2022: Nå burde det være mulig
å treffes igjen

125 000

−25 060

5121 - Lønn DJ, ikke oppg.pl.

5990 - Annen personalkostnad

6300 - Leie lokale

250 000 2021: Bårdar glemte å fakturere
for 2020, det ble regnet som
inntekt i 2021
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2022: Samme som 2019
budsjettet

6705 - Honorar regnskap

3 000

3 000 Hjelpetelefon til xledgjer, ikke
brukt i 2021
2022: Samme som i budsjettet
for 2021

6810 - Data/EDB-kostnad

40 000

30 041

6816 - Webhotell

3 000

1 340

6820 - Trykksak

1 000

976

40 000 2021: XLedger og
SurveyMonkey
2022: Samme som i 2021
1 500 2021: Høynet fordi vi så på
alternativ hosting, men det ble
ikke gjennomført
2022: Samme som tidligere år
1 000 2021: Trykket flyers
2022: Legger opp til å trykke
noen flyers og plakater

7320 - Reklamekostnad

200

7430 - Gave, ikke
fradragsberettiget

500

1 366

1 500 2021: Gave til avtroppende
styremedlemmer
2022: Mange avtrpoppende
styremedlemmer

4 020

4 020

4 020

20 000

6 123

7500 - Forsikringspremie
7770 - Bank og kortgebyrer

200 2021: Ingen reklame på
Facebook som noen har søkt å
få tilbakebetalt
2022: Forventer at folk som
dekker reklame får det
tilbakebetalt

20 000 Refusjon av utlegg for
instruktører/DJs som jobbet
over 10k-grensen

7783 - Idrettsutstyr og
-materiell, rekvisita
7790 - Diverse kostnader

8050 - Annen renteinntekt
8080 - Verdiøkning FI, urealisert

20 000 2021: Mye mindre aktivitet
2022: Samme aktivitet som
2019

8 000

19 811

6 311 2021: Tono+Gramo og støtte til
instruktører
2022: Tono+Gramo

−3 500

−1 222

−3 500 2021: Lav rente i 2021
2022: Renta er høyere i år

−20 000

−34 124

−35 000 2021: Fondet økte i verdi
2022: Forventer vekst etter
pandemien
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8160 - Valutatap (disagio)
Total

−20

46 825

−195 053

86 781

Budsjettet for 2022 er lagt veldig likt som i 2019, men med lavere medlemskontingent, og ender
dermed på et underskudd på 86 781 kr.
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9. Valg
Valgkomiteens innstillinger ligger i eget vedlegg (vedlegg 1). Styret stiller seg bak
valgkomiteenss innstilling.

9.1 Valg av styre
9.1.1 Valg av nestleder i klubben for 2 år
9.1.2 Valg av 4 medlemmer til styret for 1 år
De fire medlemmene i styret vil utgjøre følgende poster:
● Kasserer
● Sekretær
● Styremedlem
● Styremedlem

9.1.3 Valg av varamedlem til styret for 1 år

9.2 Valg av revisorer
9.3 Valg av valgkomité
Styrets innstilling:
● Dag are Steenhoff Hov - leder (lindy, balboa, blues)
● Jeanette Björnström - medlem (balboa, lindy, shag)
● Marit Hepsø - medlem (balboa, lindy)
● Dagrun Lia - vara (lindy, balboa)
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Bårdar Swing Club – innstilling til verv for
valg til årsmøtet tirsdag 22.02.2022
Kandidatenes dansestiler, relevante for Bårdar Swing Club, står i parentes.

Leder - på valg for 2 år
Kandidaten for ledervervet sitter som styremedlem og har det siste halvåret vikariert for en
del av oppgavene til sittende leder. Han har i flere år tatt mye initiativ i klubben. Han er en
positiv kar og vil bli en opplagt ressurs i oppbyggingen av klubben etter korona.
Notat: Opprinnelig er egentlig ikke leder på valg for i år. Sittende leder, Marius Gundersen,
ble på årsmøtet 2021 valgt for to år, slik at han nå egentlig har ett år igjen av vervet. Marius
ble dobbelt lykkelig pappa i fjor og velger å gi seg som leder etter ett år. Etter ønske fra
årets lederkandidat foreslår derfor valgkomitéen at vi endrer det opprinnelige
rulleringsoppsettet og innstiller nå ny leder for to år, og ny nestleder for ett år.

Valgkomitéens innstilling
Brage Gerdsønn Eikanger (lindy, balboa, slow balboa, jazz, blues)

Nestleder - velges for 1 år
Nestlederkandidaten har vært med i klubben i mange år, tar lett del i ulike aktiviteter og har
erfaring som instruktør og organisator av workshops. Denne engasjerte dama er også ivrig
med på sosialdans og fester og vi er glade for å ha fått henne med i styret.

Valgkomitéens innstilling
Esther Myrebøe (balboa, lindy, jazz, shag, blues)

Styrets øvrige verv - velges for 1 år
I henhold til regelverket for valg av styret, ønsker vi å innstille følgende knippe til styrets
øvrige verv. Valgkomitéen har forsøkt å ta hensyn til personlig egnethet, samt fordeling
mellom kjønn og dansestil. Vi har også satt i parentes kandidatenes personlige ønsker til
funksjoner i styret.

Valgkomitéens innstilling
●
●
●
●

Martin Hanseth (ny, ønske: økonomiansvarlig - lindy, balboa, shag)
Nils Holta (ønske: sekretær - lindy, balboa)
Kristin Nymoen Paulsen (ny, ønske: sosiale medier - lindy, balboa, boogie)
Bernhard Bakken (ny, ønske: styremedlem - lindy)

Vara for styret - velges for 1 år
Som vara for styret har vi forslag om en ivrig danser som har Boogie Woogie aller tettest til
sitt hjerte. Han har mange års fartstid i klubben og har erfaring med sosiale medier og
organisasjonsarbeid. Han er oftest å se som Boogie-instruktør og på sosialdans.

Valgkomiteens innstilling
Marius Dyrseth - (boogie, lindy, shag, balboa)

Revisorer - velges for 1 år
Valgkomitéens innstilling
● Morten Mjelva - medlem (lindy)
● Thomas Bølstad Martinsen - medlem (balboa, lindy, boogie)
● Eirik Løhaugen Fjærbu - vara (balboa, lindy)

Valgkomitéen - innstilles for 1 år
Innstilles av styret, men sittende valgkomité har kommet med et forslag.

Valgkomitéens forslag
●
●
●
●

Dag Are Steenhoff Hov - leder (balboa, lindy og blues)
Jeanette Björnström - medlem (balboa, lindy, blues, shag)
Marit Hepsø - medlem (balboa, lindy, blues)
Dagrun Hansen Lia - vara (lindy, balboa, jazz)

Infotekst om styrekandidatene
Brage G. Eikanger
Jeg har vært med i Bårdar siden starten av 2018. Dansene jeg har vært borti hos BSC er
Lindy, Balboa, Slow Bal, Jazz, og Blues, hvor Lindy og Balboa er de jeg har danset mest.
Jeg har nå hatt to år i styret i en heller rolig periode for klubben, men hvor arbeidet har tatt
seg opp i siden i høst. Fremdeles har ikke klubben eller verden helt ristet av seg
koronatiden, men nå ser det lysere ut for dansing og jeg har ihvertfall lyst til å få klubben
like aktiv som den var, om ikke mer aktiv. Jeg ser frem til å jobbe videre med alle de
fantastiske folkene jeg har blitt kjent med de siste årene og arrangere kurs, fester,
sosialdanser, festivaler og alt annet man finner på.
Esther Myrebøe
I desember 2013 kom jeg helt tilfeldig over Swing Noir, og det gjorde så godt inntrykk at jeg
startet i Bårdar Swing Club og med Balboa ved første anledning i januar 2014. Siden har
jeg fortsatt med Balboa og Lindy, etter hvert som både følger og fører, danser en del jazz
og har så vidt forsøkt meg på Shag og Blues. I det sivile liv jobber jeg som sykehuslege og i
gamle dager var jeg idrettsutøver. Jeg har allerede engasjert meg litt klubbens drift gjennom
å arrangere switch-workshop, være med på å arrangere Oslo Balboa Weekend og har vært
en del av instruktørgruppa for lindy/jazz fra og med våren 2019. Nå er jeg bedt om å stille
som nestleder og jeg vil gjerne gi mitt bidrag til å drive klubben videre. Noe av det jeg har

satt mest pris på med klubben vår helt siden første kveld på Swing Noir er et overveiende
hyggelig og inkluderende miljø hvor det er lett å føle seg velkommen. Det ønsker jeg å
legge vekt på i videre arbeid i klubben, i tillegg til glede over swingdans på tvers av de
forskjellige dansestilene.
Martin Hanseth
Jeg har danset swing hos Bårdar av og på siden 2015. Lindy Hop var mitt første møte med
klubben. Senere har jeg fattet mer interesse for Balboa og Shag. Fra før har jeg kun hatt et
styreverv. Styrevervet var økonomiansvarlig i et utvalg på BI. Her tok jeg også min
utdannelse som siviløkonom. Med min bakgrunn som revisor og utdannelse innenfor
økonomi føler jeg meg rustet til å ta over som økonomiansvarlig, samt være med på å
utvikle klubben videre.
Notat fra valgkomitéen: Pga. bytte av jobb, kan Martin ta over som økonomiansvarlig først
1. april 2022. Dette er klarert med sittende økonomiansvarlig.
Nils Holta
Jeg har vært medlem i Bårdar siden høsten 2019. Jeg lærer å følge Balboa (i det minste før
pandemien), danser mest Lindy Hop, og synes det morsomste er switch. Lindy Hop har
vært et nav i mitt sosiale liv i perioder med mye flytting de siste åtte årene. Jeg stiller til valg
for å bygge opp igjen sosialdansmiljøet på en trygg måte så snart smittesituasjonen tillater
det. Ambisjon for 2022: minst 2 uker, der det i praksis er et dansetilbud hver dag (inkludert
egentrening).
Kristin Nymoen Paulsen
Det første jeg gjorde da jeg flyttet til Bergen for å studere i 2010 var å begynne på
swingkurs, Boogie woogie med BSI dans. Jeg ble med i Bårdar høsten 2017, etter å ha
vært innom noen tirsdagsdanser. Nå danser jeg Lindy, litt Balboa og det jeg husker av
Boogie. Det var fantastisk gøy å danse igjen i høst, etter en for lang dansepause med jobb
på Vestlandet og korona. Og veldig hyggelig å bli kjent med flere i klubben, det er et så bra
miljø! Jeg vil gjerne bidra til den bra klubben vår i styret. Og til å spre dansegleden til enda
flere når det åpner opp igjen.

Bernhard Bakken
Hei. Jeg ble medlem i BSC og begynte på Lindy Hop i januar 2020, rett etter jeg flyttet til
Oslo. Selv om jeg har sett ut som en full sjimpanse når jeg har danset før, har jeg alltid likt å
danse swing o.l. BSC har tatt meg imot med øverste kvalitet av dansetimer, sosialdanser og
medlemmer som alltid er trivelige og sprer danseglede. Etter ei lita mørketid håper jeg at jeg
kan bidra med å spre danseglede og gi litt tilbake til BSC.
Marius Dyrseth
Jeg har danset Boogie Woogie siden 2012. Har vært innom de fleste stiler som Lindy, Shag
og Balboa. Instruerer Boogie Woogie og Killer Boogie rutinen. Dansing er en viktig del av
livet mitt. Jeg ønsker å stille til valg for å hjelpe til samt å være en representant for Boogie
Woogie miljøet i styret.

REVISJONSBERETNING FOR 2021
Vi har revidert årsregnskapet for Bårdar Swing Club i henhold til BSC vedtatte revisjonsinstruks.
Årsregnskapet for regnskapsåret 2021 viser et overskudd på kr 109 813.
Det er utført følgende revisjonshandlinger og kontroll av:
●

Regnskapsrutiner

●

Inntekter inkl. medlemslister og dokumentasjon

●

Utgifter med dokumentasjon

●

Alle balanseposter

●

Kundefordringer og leverandørgjeld

●

Attestasjoner og signaturrutiner

●

Bank og bankavstemming

●

Utbetalingsrutiner

●

Lønnsutbetalinger og innberetning til off. myndigheter

●

Orden og fullstendighet i bokføring

●

Regnskapsføring ihht. gjeldende regnskapsprinsipper

●

Samsvar mellom inntekter/utgifter og klubbens formål

●

Samsvar mellom regnskap og vedtak på årsmøtet og i styret

Dokumentasjonen for regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med regnskapsbestemmelser og
årsregnskapet for 2021 kan godkjennes. Revisjonskomiteen påpeker samtidig at rutinene for kontroll
på klubbens lydutstyr bør forbedres.

Oslo, 15.02.2022

Jon Terje Bjørnvold

Morten Mjelva

