For å samle, styrke og løfte dansefeltet i Innlandet

Medlemskap i DansINN
Søknad om medlemskap i DansINN
Søknaden må inneholde:
● Navn
● Adresse
● Telefon
● Epost
● Om du søker ordinært medlemskap eller studentmedlemskap
● Din tilknytning til Innlandet
● Utdanning og/eller ditt kunstneriske virke innen dans
● CV
Søknaden sendes til info@dansinn.no

Om DansINN
DansINN er en regional organisasjon for dans som skal samle, løfte og styrke det profesjonelle
dansefeltet i Innlandet. Vi støtter opp under de eksisterende dansemiljøene i Innlandet og tilbyr i
dag kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, formidling og informasjon.
DansINN ble stiftet som forening 25.11.2019.
Vi jobber for å:
● Bidra til nettverksbygging og kompetansehevende tiltak innen dansekunst
● Bidra til utvikling, informasjon og formidling av dansekunst i Innlandet
● Styrke rammebetingelsene for profesjonelle dansekunstnere i Innlandet og styrke dans
som kunstform i det kulturelle og politiske landskapet.
● Støtte opp rundt et flerkulturelt dansemiljø i vid forstand - på tvers av institusjoner,
skoler, regiongrenser, kulturbakgrunn og sosial tilhørighet.
● Skape en kobling mellom dans i Innlandet, og dans på et nasjonalt og internasjonalt nivå

Om medlemskap
Vi mener det er viktig å utvikle vår organisasjon i kontakt med det regionale dansefeltet,
og deres ønsker og behov. Du kan søke om ordinært medlemskap, eller studentmedlemskap.
Ordinært medlemskap
Alle dansekunstnere (dansere, koreografer og pedagoger) med godkjent utdannelse som bor,
virker eller har tilknytning til Innlandet kan bli medlemmer. Yrkesutøvende på profesjonelt nivå
uten godkjent utdannelse, kan innvilges medlemskap etter styrets/daglig leders vurdering.
Offentlige og private institusjoner og kulturaktører med tilknytning til dans i Innlandet kan også
bli medlem.
Funksjon og fordeler
Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i
foreningen. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og som medlem kan du være med og
påvirke DansINNs fokus og strategier for dansekunst i Innlandet.
Vi tilbyr dansekunstfaglige arrangementer og nettverkstreff, og medlemmer blir en del av et
regionalt nettverk for dans i Innlandet. Vi jobber kulturpolitisk for dansefeltet og dansekunstnere
i Innlandet, synliggjør medlemmenes prosjekter gjennom våre kanaler, og bidrar med
konsulent,- og produsentbistand så langt vi har kapasitet. På sikt vil vi utvikle flere goder, som
bl.a. medlemskatalog på vår nye nettside, og reisemidler og stimulansemidler til prosjekter og
arrangementer i Innlandet.
Studentmedlemskap
Student som tar utdanning innen eller i tilknytning til dansefeltet kvalifiserer til
studentmedlemskap. Studentmedlemskap gir begrensede rettigheter, men tilgang til
foreningens faglige tilbud som seminar, kurs og øvrige arrangementer. Studentmedlemskap gir
stemmerett på årsmøtet, men studentmedlemmer er ikke valgbare til tillitsverv i foreningen.
Medlemskontigent
Medlemmer betaler ingen kontingent til og med utgangen av 2021. Det vil deretter
bli vurdert under årsmøtet om det er hensiktsmessig med en medlemskontingent.
Personvern
Ved å inngå medlemskap i DansINN, samtykker du til at DansINN kan beholde dine
personopplysninger i sitt medlemsregister. Informasjonen som registreres er navn, adresse,
epost, samt din tilknytning til Innlandet. Dette er for å kunne sende deg relevant informasjon og
for å drifte foreningen i henhold til våre medlemmers interesse og foreningens formål og
vedtekter.
Personopplysningene lagres i digitalt sikkert medlemsregister, og beholdes til medlemmet
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melder seg ut av foreningen. Ved utmelding slettes informasjon om medlemmet, med mindre
det gjenstår en eventuell utestående kontingent eller andre uløste saker.

Vi ser frem imot å høre fra deg!
Vennlig hilsen
Daglig leder i DansINN, Maria Lothe
Og interimstyret i DansINN:
Julie Marie Holth, Astrid Groseth, Mai Elin Løkken, Therese Slob, Annette Brandanger
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