Protokoll
Hovedstyremøte nr. 3
ARBEIDSPERIODEN 2016 - 2018

Dato: 14. desember
Tidspunkt: 17.00 -20.00
Sted: Ullevål stadion

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver
eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale.
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Henvendelser kan rettes til: Norges Danseforbund Sognsveien 75, 0855 OSLO
dans@dansing.no

NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité
WDSF – WRRC – IDO – UCWDC

Saks nr. /
år
32/16-18

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt
Referatet er godkjent elektronisk. Protokollen skrives under.

Øystein

33/16-18

Økonomi status 14.12.16:
Rapport til og med november blir tilsendt og skrevet ut. Regnskap
(NIF)skal være ferdig med månedsoppgjør innen 15. i hver måned.
Rapporten vedlagt er til og med oktober.

Silje

Gjennomgang av regnskapsrapporten pr. 15.11.2016.
34/16-18

Orienteringssak:
Silje
Fremdrift: registrering, medlemsregister og lisensinnkreving. Hvor er vi
per 14.12.16.
Ulf Nygaard jobber fult med registrering, medlemsregister og
lisensinnkreving frem til 16.12.2016.
Det vil bli gjort en konsekvensutredning vedr. lisens, etter at vi ser hvor
mye vi har fått inn 15.04.2017.

35/16-18

Orienteringssak: Ungdoms OL 2018

Silje

Breaking Battle er tatt opp som gren i ungdoms OL 2018.
Det er WDSF som er forbundet som har fått arrangementet.
36/16-18

Orienteringssak:

Øystein

Hovedstyret saker 2014-2016, status.
Utsatt. Ettersendes på mail.
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NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité
WDSF – WRRC – IDO – UCWDC

37/16-18

TDK komiteen 2017

Michelle

Forsalg til medlemmer utnevnt av seksjonene:
Swing:
Aina Nygård
Jo Inge Norum
Sportsdans:
Erling Langset
Alexandra Kakurina
Sportsdrill:
Stine Gjörtz
Urbane stiler:
Huyen Nguyen
FDJ/IDO:
Heidi Jappee
Nancy Gogstad
Anita Langset WDSF har en representant.
Michelle Lindøe Enger
Michelle Lindøe Enger er valgt som representant fra hovedstyret.
Vedtak:
Det godkjennes at swing, sportsdans og freestyle har to representanter
hver. Urbane stiler og sportsdrill har en representant hver. HS, adm og
WDSF har en representant.
38/16-18

TDK Mandat

Michelle

Vedtak:
Utkast til oppdatert mandat blir utarbeidet fram til neste HS. Sendes på
høring til TDK 8. februar, behandles i HS 15. februar.
39/16-18

Budsjett 2017:
Vedlagt budsjett for seksjoner og tekniske komiteer er et oppsett gjort
av ND for å synliggjøre bruk av post 2 og post 3 midler. Dette er ikke et
ferdig budsjett, men et utgangspunkt. Seksjoner og tekniske komiteer
står fritt til å lage sitt forslag ut i fra tildelte rammebetingelse gitt av HS.
Vedtak:
AU jobber med et nytt budsjett for å få ned underskuddet til ND.

40/16-19

Eventuelt:

Øystein
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