
 

 

Årsberetning Moss Swingklubb 2022 

Årsmøte for 2021 Ekstraordinært årsmøte mandag 4.april, som etterspill etter at 
daværende styre (valgt i 2020) la ut sak på Facebook, og sendte 
ut e-post til klubbens medlemmer, om at klubben ble lagt ned.  
Vedtak med 20 mot 16 stemmer for å opprettholde klubbens 
drift. 
 

Styremedlemmer valgt inn på 
ekstraordinært årsmøte  

Leder: Lene Tenjum  
Nestleder: Bård Kjølsund  
Kasserer: Unni Liss Bakke  
Sekretær: Elin Brandser Bråten  
Styremedlem: Jan Egil Henriksen  
1.vara Patrick Bagroen 
2.vara Anett Kjøniksen  
Revisor: Marit Tillerås Schie 
 

Valgkomite Leder: Frank Jensen 
Medlem: Mariann Gunneng 
Medlem: Heidi Ottesen 
Varamedlem: Morten Kristiansen 
Alle disse sitter for ett år, frem til neste ordinære årsmøte. 
 

Styrets arbeid 8 styremøter, 61 saker er behandlet, hovedsakelig rundt 
overtakelse av klubbens drift og aktiviteter for medlemmene. 
Mellom møtene har det vært kontakt via Messenger gruppechat 
og e-post. 
 

Lokaler I perioden 28.04.22-16.06.22 leide vi kjelleren i Samfunnssalen. 
Fra 24.08.22 har vi leid Rundhuset i Nesparken.  
I april ble klubbens utstyr hentet fra lokaler de ikke kunne være i 
mer og flyttet til midlertidig lagringsplass Våler. Flyttet utstyr til 
Rundhuset i august. 
 

Internett/Plattformer Nytt styre overtatt tilganger til klubbens internett-side. Flyttet til 
Go Large/Nordic hosting. Bård er webansvarlig. 
Opprettet elektronisk arkiv i forbindelse med nettsiden. 
Ny plattform for e-post, opprettet funksjonsbaserte e-
postadresser. Dropbox opprettet for deling av filer m.m. 
May Vonheim og Anett Kjøniksen har vært ansvarlige for sosiale 
media og er administratorer for Facebook. 
 

Dansekvelder Totalt 44 dansekvelder og 1196 besøkende, snitt 27 besøkende. 
7 dansekvelder for swing i perioden 28.04.22-16.06.22. 
DJ ‘er har vært Jan Egil Henriksen, Egil Røed, Rolf Georg Eide, Tor 
Ivar Albertsen, Trond Brandsgård, Julie Rakkestad og Bård 
Kjølsund. Det har også vært noen gjeste DJ ’er. 
 



Sommeravslutning St. Hansaften sammen med Søndre Jeløy Vel. 
I perioden 24.08.22-15.12.2022 var det: 
16 dansekvelder for westcoastswing (wcs) på onsdager, og  
17 dansekvelder for swing/folkeswing på torsdager  
4 dansekvelder i forbindelse med kurshelger 14.10.- 15.10., og 
11. -12.11.2022 
Band, 3fenders, på dansekveld torsdag 10.11.2022. 
Romjulsdans folkeswing, med bandet Tombstones torsdag 
29.12.2022. 71 deltagere. 
 

Kurs Gratis «kul-tur»-kurs før dansekveld Himmelspretten med ca 60 
deltagere. 
Kurshelg 14.-16.oktober, wcs (24 deltagere) og folkeswing 
nybegynner (30 deltagere) 
Kurshelg 11.-13.november, wcs (11 deltagere), intensivkurs 
nybegynner folkeswing (16 deltagere) og folkeswing litt øvet (28 
deltagere) 
 

Andre aktiviteter Dansens dag i Moss sentrum 30.4. 
Premiere for Elvis film på Sarpsborg Kino, sammen med 
Plankeswingen 
Arrangement på Kulturhuset 16.november med bandet 
Tombstones; klubben hadde stand og oppvisning. 
 

Økonomi Fått i gang Zettle og tilgang til Visma regnskapsprogram. 
Opprettet Vipps. 
 

Medlemstall Videreført fra 2020: 96 
Antall betalt for 2022 i 2022: 54 
 

Årsregnskap Regnskapet for 2022 viser et negativt driftsresultat på kr. 
135.867,88. Dette var forventet siden vi fikk felleskostnader fra 
Dronningensgate 23 på 155.000,- for lokalet som ble leid frem til 
2021. Uten dette ville 2022 gått med overskudd.  
 

Styret takker alle øvrige som har bidratt til aktiviteter og med hjelp til klubbens aktiviteter. 
 

 


