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Opprettelsen av SalsaNor prosjekter
!

For å kunne tilrettelegge for en bedre organisering av SalsaNors Ruedakongress, ble det i
mai 2015, etter en relativt tung prosess i Stavanger, vedtatt en instruks av både SalsaNor
Stavanger og SalsaNor Trondhjem om opprettelsen av en egen prosjektorganisasjon for
SalsaNor, SalsaNor prosjekter. I tillegg til Ruedakongressen, ble SalsaNors årlige Cubatur
også overført til prosjektorganisasjonen.
Stiftelsesmøte ble holdt 11. juni 2015 og de nødvendige dokumenter ble deretter sendt for
registrering i Brønnøysund. Organisasjonen ble registrert i Brønnøysund i august med Bernt
Rygg og Reidun Svabø som eneste styremedlemmer, og fikk org.nr. 915 457 371.
Styret ble kort tid etter utvidet til Torbjørn Øvergård som representant fra Trondheim, og
Henriette Sevland som representant fra Stavanger. Hanne Julie Tønnessen fikk fra januar
2016 oppgaven som kasserer.
Det ble opprettet kundeforhold i DnB og egen bruker i deltager.no.
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«Oppdag en ny
verden med
SalsaNor.»
- vår nye visjon

!
!
!
Styrearbeidet det første året

!

Den 1.november 2015 hadde den nye organisasjonen sitt kick-oﬀ med alle fire
styremedlemmene i Trondheim i forbindelse med SalsaNor Trondheims Latin Weekend. Der
ble det utarbeidet en milepælsplan som et utgangspunkt for videre arbeid. Hot & Tropical
på Mallorca ble også vedtatt som første nye prosjekt i organisasjonen.
I løpet av året har prosjektorganisasjonen hatt ca. 12 styremøter, samt en arbeidshelg
17.-19. juni på Sentralen i Oslo, som er prosjektorganisasjonens hovedkvarter og kontor.
Der ble mye godt arbeid gjort, bl.a. ble de nye vedtektene ferdigstilt, og vil søkes forankret i
både Trondheim og Stavanger ved neste årsmøter.
Videre besluttet vi å opprette SalsaNor Oslo som et eget prosjekt, og starte med å
arrangere en kursrekke med Rueda høsten 2016 med Bernt som instruktør. Tilslutt møtte vi
noen av de nye i Oslo-staben, som var Anne Kathrine Nytrøen Vangskåsen, Tonje Vibokt,
Carina Bergh og Signe Mostrøm.
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Prosjekter gjennomført første driftsår

!
!
SalsaNor to Cuba 2016 - 19.mars-2.april
!

Det var stor interesse og god påmelding til turen, og vi ble tilslutt 23 stk i gruppa. Vi ble tatt
på senga av ca. 40% økning i hotellpriser, og tok noen grep mens vi var på Cuba for å
begrense kostnadene under selve gjennomføringen av turen. Dette ga resultater, i tillegg til
at vi forhandlet oss til ut av kostnader for oss reiseledere på de fleste steder. Resultatet av
dette prosjektet i 2016 var ca kr. 65 000 i overskudd.
Påmelding til turen i 2017 ble for første gang åpnet så tidlig som i juni i år, mot normalt til
Ruedakongressen. Pr. 10. oktober har vi 19 påmeldte, og gjør regning med å være ca like
mange som ifjor.

!
Hot & Tropical - SalsaNor to Mallorca - 29.april-1.mai

!

Langhelg på Mallorca det første nye prosjektet i organisajonen, initiert av Yuliet Estrada.
Hun gjennomførte prosjektet sammen med Reidun Svabø. Med ca. 30 deltakere og 7
artister var det en vellykket helg hva angår program og gjennomføring, men vi kunne ønsket
oss flere deltakere og bedre vær. Resultat: kr. 168 i overskudd ;)

!
Ruedakongressen - 1.-4.september

Ruedakongressen ble gjennomført på Scandic Lerkendal i år, med VM torsdag og fredag,
og deretter kongress som vanlig. Vi hadde 5 konkurrerende lag til VM og fikk masse god
omtale i media. VM-arrangementet ble gjennomført på en flott måte med Rohan Brown som
MC. Spesielt hygelig var det at over halvparten av VM-danserene i år også kjøpte pass til
kongressen.
Selve kongressen var også en suksess, med gode lokaler for klasser, kjekke fester, og en
spesielt bra gjennomføring av logistikk rundt Galla-middagen lørdag kveld. Ca. 190 solgte
pass, ca. 25 artister og 35 frivillige. Økonomisk resultat foreligger ikke p.t.

!
!

SalsaNor Oslo

!

SalsaNor er foreløpig et prosjekt under SalsaNor prosjekter, med Anne Kathrine Nytrøen
Vangskåsen og Signe Mostrøm som prosjektledere. Bernt og jeg har hatt et par mindre
møter sammen med dem, og de har deretter vært relativt selvgående. Tonje og Carina er
gode bidragsytere.
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I tillegg til Ruedakurs på to nivå med Bernt 8 uker i høst, har de arrangert 3 uker
«oppvarmings-kurs» med Bernt på Bryn skole, en workshop-lørdag med Geldys Morales og
en Cuban Workout-klasse med Lisa Ask som går etter Rueda-kursene på tirsdager.
Vi har god oppslutning og kurs-prosjektet ser ut til å være bærekraftig økonomisk.
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Oslo Caribbean Feeling 14.-16. oktober
!

Siden SalsaNor-nettverket tok initiativ til samarbeidsprosjektet Calle Latina på Riksscenen i
2014, har man løpende vurdert om dette var noe som skulle følges opp eller ikke. Oslo
Caribbean Feeling er en noe nedskalert versjon som skal holdes på Sentralen. Den ble
vedtatt som et nytt prosjekt i vår, da vi fikk kunnskap om at Knut Erik og Salsakompaniet
flytter Nordic Salsa til Sentralen, som er SalsaNors nye venue i Oslo, men som vi p.t. ikke
hadde fått markert oss på ennå, da det først åpnet i mars. Vi følte det var viktig at SalsaNor
var den som først markerte seg med et salsa-event på Sentralen. Pr. 10. oktober er det
solgt ca. 75 ordinære pass, det kommer ca. 15 fra SalsaNors administrasjon i Trondheim,
Oslo og Stavanger, og ca. 15 artister er invitert. Parallellt med de vanlige workshops for
voksne, tilbys en egen bootcamp for ungdom 15-23 år, særlig myntet på økonomisk
vanskeligstilt ungdom og flyktninger. Denne har vi fått støtte fra Kulturrådet til å
gjennomføre, og tilbys derfor gratis.
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