
ÅRSMELDING 

FOR 

ROMSDAL UNGDOMSSAMLAG 2011 
 

I 2011 har det vært 5 styremøte og det er protokollført 35 saker. Styret har ellers hatt 

kontakt pr. e-post og telefon. 

RU har også dette året kjøpt regnskapstjenester hos Inge Engås. 

I 2011 var det 12 lokallag i RU. Totalt var det registrert 450 medlemmer, noe som er 68 flere 

enn året før, med tanke på at det er to lag som er meldt ut fra 2011. 

”Vi har hatt 2 lag som har meldt seg ut i året 2011 og det var Ul Samhug med 32 medlemmer 

og Eidsøra ul med 7 medlemmer. og i 2010 hadde vi 421 medlemmer” 

 

  

 

 

 

Medlemmene fordelte seg slik på lokallagene:  

• BUL Molde, 42 aktive medlemmer 

• Eidsvåg UK, 20 aktive medlemmer 

• Eira UL, 13 aktive medlemmer 

• Gossen Frilynde UL, 28 aktive medlemmer 

• Rauma Leikarring, 15 aktive medlemmer 

• Sekken UL, 43 aktive medlemmer 

• Sylte og Malme UL, 102 aktive medlemmer 

• Tresfjord UL, 26 aktive medlemmer 

• UL Frihug, 108 aktive medlemmer 

• Vågane UL, 35 aktive medlemmer 

• Vågstranda UL, 16 aktive medlemmer 

• Vike Ul                  2 aktive medlemmer  

 

 

 



 

Styret i RU i 2011 

Etter konstituering, fikk RU denne sammensetning: 

• Geir Kåre Sandnes, leder 

• Jannicke Nesje, nestleiar 

• Sigurd O Rekdal, kasserer 

• Tormod Lien, sekretær 

• Raymond Talberg, styremedlem 

• Solfrid Hoem, 1. vara 

• Heidi-Iren Wedlog Olsen, 2. vara  

Nestleiar, kasserer og sekretær er ikkje på valg under årsmøte i mars 2012. 

 

Oppfølging av de ulike fagområdene, har vært fordelt slik:  

• Folkedans: Sigurd Rekdal og Heidi-Iren Wedlog Olsen 

• Teater, barn/unge: Raymond Talberg og Tormod Lien    

• Studiearbeid: Geir Sandnes og Jannicke Nesje 

• Bunad: Anne Lise Farstad  

• Jul i Romsdal: Geir Sandnes + redaksjonen; Ola Gjendem og Øystein Eik.   

 

Styrets arbeid i 2011 

 

Representasjon  

RU har vært representert i følgende lag/forbund, der vi også er med som styremedlem i; 

• Voksenopplæringsforbundet (VOFO) – styremedlem  

• Studieforbundet for Kultur og tradisjon – styremedlem og vara til styret  

• Regionteatret i Møre og Romsdal – styremedlem  

• Bunadrådet  i Noregs Ungdomslag – rådsmedlem  

 

Styremedlemmer i RU har videre deltatt på møter i; 

• NUMØR 

• Landsmøte i NU  

• Fylkeskonferansen 2011 

• Det Norske Teatret 

 



 

 

 

 

Oppfølging av handlingsplan 2011 
 

Arbeid med Jul i Romsdal - fokus på å øke annonseinntektene. 

Det er gjort et godt forsøk på å øke, uten å ha lykkes med dette.  Det positive er at det heller 

ikke ble nedgang i antall annonser. 

Oppfølging av lokallag. 

Flere lokallag har hatt besøk av RU i 2011. Blant lokallaga som har hatt besøk i 2011 er 

Tresfjord UL, Vike UL, Vågstranda UL og Måndalen UL. NU v/ Alf Steinar Nekstad har vært 

tilstede ved flere av møtene, der målet bl.a. har vært å øke tallet på medlemslag, samt gi 

nødvendig informasjon.  

Synliggjøre RU. 

Dette arbeidet har ikkje styret lykkes med.   

Økt fokus på studiearbeid. 

Det er lagt ned betydelige ressurser på å informere lokallagene om de økonomiske 

mulighetene som følger av å registrere aktivitet i laget. Temaet har vært tatt opp på besøk i 

lokallaga. En økning i registrerte timer studiearbeid i lokallaga i Ru, kan indikere at innsatsen 

har gitt resultat.  

Det skal gjennomføres to dansekurs. 

Styret har ikkje tatt initiativ til kurs i regi av RU, men har gitt støtte til leikarringen i Sylte og 

Malme UL (kr 1.500) og til SNU Nordvest (inn til kr 5000) 

Kurs innen bunad/husflid. 

Det er ikke gjennomført kurs.  

Ta opp igjen KVEN VEIT. 

Nina Kvernmo har jobbet med saken, men det er ikke gjennomført tevlingsrunder i 2011.  

 

Oppsummert: 

Styret kan konkludere med at alle mål knyttet til handlingsplan ikke helt ble innfridd, men 

ser muligheter til å øke interessen både innad og utad. Det er derfor viktig å videreføre 

arbeidet med flere av tiltakene i handlingsplanen.  

 



 

 

 

 

Dansemiljøet i Romsdal 
Dansemiljøet i Romsdal er godt. Tallet på aktive dansere har ikke økt de siste årene men båndene 

mellom de tre miljøene er blitt sterkere. Det er tre leikarringer i regionen, i tillegg er det et tett og 

god samarbeid med dansemiljøet på Nordmøre, særlig i Lyngstad UL.  

Det er også unge dansere i Romsdal. Det er dessverre for liten kontakt mellom dette miljøet og 

dansemiljøet ellers i Romsdal.  

Teatermiljøet i Romsdal  
Hva kan vi si om det? Hvor er det aktivitet?  

Samarbeid med de andre fylkeslaga  
Det er gjennomført to møter i NUMØR i 2011 og man har startet på veien til å få til bedre samarbeid 

mellom de tre fylkeslaga. Det er et særlig ønske om økt fokus på samarbeid om kurs, - organisasjons-, 

teater- og dansekurs.   

For styret i RU,  

Tormod Lien, skriver.  

Rauma, 23.01.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*Jul i Romsdal 2011* 

 

I redaksjonen for Jul i Romsdal var også dette året Ola Gjendem og  

Øystein Eik. Mette Heimdal Eik utførte førtrykksarbeidet , og Fræna-Trykk  

AS trykte bladet. Redaksjonen arbeider dugnad. Førtrykksarbeidet blir  

honorert etter avtale, og trykkeriet fakturer basert på ein tidlegare  

anbudsrunde. Sidetalet var som året før på 62 sider (56 sider innmat og  

eit omslag på seks A4-sider). Opplaget blei auka frå 2000 til 2200.  

Medarbeidarane får opp til 10 blad pr. person som honorar. Praktisk talt  

heile opplagaget blei sendt ut. Oppgjer etter retur er i skrivande stund  

ikkje ferdig. Eit overslag tyder på at salget er omtrent 1800 eksemplar. 

 

Ferdig fil blei levert til trykkeriet tirsdag 8. novmeber som avtalt.  

Trykkeriet lova bladet ferdig vel ei veke seinaren, men tekniske problem  

førte til levering måndag 21. november. RU-styret hadde dugnad og  

bladpakkene kom ut til ungdomslaga, butikkar og andre seljarar denne dagen. 

 

Nokre nye medarbeidarar kom med dette året, både med tekst og  

illustrasjonar. Somme av medarbeidarane har vore med i mange år. Alle  

viser ei positiv innstilling for at det skal bli Jul i Romsdal kvart  

år, men de fleste slit med å levere stoff før vi kjem langt ut på  

hausten. Dette gjer redaksjonsarbeidet tyngre og meir krevande enn om vi  

kunne ha tekst og illustrasjonar tidlegare på året. Ein stor del av  

arbeidet burde vore gjort før sommaren. 

Geir Kåre Sandnes tok på seg hovedansvaret for annonserekvisisjon også  

dette året. Samarbeidet mellom redaksjon, annonsemedarbeidarar, grafikar  

og trykkeri gikk greit. 

 

Jul i Romsdal har gitt Romsdal Ungdomssamlag eit økonomisk tilskot, i og  

med at ein stor del av arbeidet blir gjort på dugnad. Det ser ut til at  

det økonomiske resultatet også i 2011 er på plussida, men summen er  

ikkje stor. 

Ola Gjendem  og Øystein  Eik 

Skriftstyret i jul i Romsdal 


