Referat
Hovedstyremøte nr. 05
ARBEIDSPERIODEN 2014 - 2016
Dato:
05.03.2015
Tidspkt.: kl. 17.00 – 22.00
Sted:

Idrettens hus, Oslo

Tilstede: Harald Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal
Kleiven, Valter Jacobsen, Grethe Andersen, Morten Engan, Bror Myrvang (på Skype - ikke sak
34/14-16), Mona Kristiansen (r)
Forfall: Britt Janne Tennøy, Gro Arctander, Susanne Barkhald Sandberg og Tom Skamo
Saks nr. /
år
33/14-16

34/14-16

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Vedtakssak:
Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 04

Harald

Vedtak:
Referatet godkjennes
Vedtakssak:
Utmeldelse av barnepar hos NeRo Sportsdansere (ref AU
sak 15/14-16)

Mona

Saken har vært behandlet i AU og i seksjonen. Saken har vært
diskutert med klubbens leder og med NIF. Den har også vært
oppe i Idrettsstyret som eksempel.
Bror Myrvang, leder av NDs Sanksjonsutvalg, var ikke tilstede
under behandlingen av saken.
Vedtak:
Sakens oversendes NDs sanksjonsutvalg for behandling.
Hovedstyret ønsker samtidig å presisere at dette er noe Norges
Danseforbund ser svært alvorlig på! Hovedstyrets innstilling er
at barna skal beskyttes så langt det er mulig, men at sanksjonen
samtidig er av den grad at mulighetene for at dette skjer igjen
reduseres.
35/14-16

Klubben og utøverne informeres om saksgangen.
Vedtakssak:
Idrettspolitisk Dokument
Høringsfrist for IPD, som skal behandles på Idrettstinget i juni

Mona

2015, er 09. mars.

36/14-16

Vedtak:
Det fremlagte høringssvaret godkjennes, med de innspill som
kom opp i møtet, og oversendes NIF innen fristen.
Vedtakssak:
Handlingsplan 2015-2018

Bror

Den, etter ledersamlingen, reviderte handlingsplanen ble
gjennomgått. Det ble påpekt at engasjementet under
ledersamlingen var over all forventning, og at det kom inn
mange gode innspill.
Veien videre ble diskutert.
Det er veldig viktig å få forankret planen og å få seksjonene og
regionene til å bruke planen som det styringsverktøyet det er.
Planen må diskuteres på årsmøter i alle organisasjonsledd og
legge grunnlaget for deres handlingsplaner.
Vedtak:
Forslag til iverksettelse etter vedtatt handlingsplan:
1. Tiltak 1A: Brev om iverksatt plan, og om fornyet
arbeidsfordeling, tiltak 1A. Ansvar: Mona forfatter. Harald
og visepresidentene signerer. Innen påske.
2. Tiltak 1B: Handboka utvikles. De fire viktigste kapitelene
klar til vedtak før sommerferien. Resten i løpet av høsten.
Hovedtema på ledersamling i 2016. Ansvar: Anne Cathrine.
Referansegruppe.
3. Tiltak 1E: Evaluering av org.modell. Produsere en justert
modell klar til diskusjon på ledersamlingen 2016. Opprett
gjerne en referansegruppe. Ansvar: Anders.
Referansegruppe.
4. Tiltak 4A: Nye hjemmesider. Ansvar: Geir.
5. Tiltak 4I: Innføre pressevakt i helgene. Ansvar: Harald.
6. Tiltak 4J: Gjennomføre journalistseminar. Ansvar: Harald.

37/14-16

Bror Myrvang følger opp gjennomføringen av den strategiske
Handlingsplanen.
Vedtakssak:
Organisering av reisevirksomhet i forbindelse med
internasjonale mesterskap (ref AU sak 14/14-16)
Følgende vedtak ble fattet på AU-møte den 16.01.15:

Vedtak:

Reise og opphold for utøvere og foreldre, som ikke dekkes av ND, skal
ikke organiseres av ND, da dette er arbeidskrevende og kostbart.
Administrasjonen formulerer forslag til retningslinjer for organisering av
reiser og opphold i forbindelse med internasjonale mesterskap, som går ut på
høring, og som vedtas på neste HS-møte.
Vedtak:
De fremlagte retningslinjene vedtas og gjøres gjeldende
umiddelbart. Retningslinjene gjøres kjent i hele organisasjonen.

Mona

38/14-16

39/14-16

Vedtakssak:
Møteplan 2015
Vedtak:
11. Mai - HS-møte, Gardermoen
17. August – HS-møte, Lørenskog
12. Oktober – AU-møte, Lørenskog
14. Desember – HS-møte, Gardermoen
Vedtakssak:
Teknisk komite Sportsdrill

Harald

Mona

Hovedstyret oppnevner personer til teknisk komite i Sportsdrill.
Flere personer har søkt på vervene innen den gitte fristen, og alle
søknadene og kandidatene er blitt vurdert.
Vedtak:
Følgende personer oppnevnes til teknisk komite for sportsdrill:
Monica Molvær (leder) – Ålesund Sportsdrill (gjenvalg)
Lisa Marie Sæther - Askøy Turn og Sportsdrill klubb (gjenvalg)
Lisa Victoria Burrell - Raufoss IL Turn (gjenvalg)
Stine Gjørtz - Askøy Turn og Sportsdrill klubb (gjenvalg)
Ingrid Kleiven - Fana IL turn (ny)
Linda Aas Molnes - Ålesund Sportsdrill (ny)
Komiteen tiltrer sine verv fra og med 01. mai 2015, og sitter 2 år.

40/14-16

Komiteen er utvidet med to personer for å imøtekomme, og
opprettholde veksten grenen har hatt den siste perioden.
Forhåpentligvis vil vi se en god utvikling innen sportsdrill i
kommende periode, både i form av mer aktivitet, flere klubber
og flere medlemmer.
Vedtakssak:
Kandidater til europeisk WDSF

Harald

Organisasjonen ble godkjent på siste WDSF AGM. Første
ordinære årsmøte avholdes i juni. I dag har organisasjonen et
interimstyre som har fungert siden august 2014.
Aktuelle kandidater ble diskutert. Det er enighet om å
samarbeide med de andre nordiske landene, og at vi forsøker å
fremme kandidater sammen, gjerne også en kandidat fra Norge.

41/14-16

Vedtak:
Sportsdansseksjonen diskuterer aktuelle kandidater på sitt
styremøte den 08. mars, og kommer med en innstilling til
hovedstyret etter dette. Kandidatene bør være valgbare ihht
NIFs lov.
Vedtakssak:
Elektronisk bedømming
Ønske fra Trener- og Dommerkomiteen at det innføres
elektronisk bedømming i alle NDs grener.
Sportsdans og Swing har dette i dag, Sportsdrill er interessert,

Anders

mens Freestyle ikke har konkludert ennå.

42/14-16

Vedtak:
Elektronisk bedømming skal være innført i alle NDs grener fom
01.01.2016. Hovedstyret ber Freestyleseksjonen om å legge frem
en plan for hvordan dette skal innføres, og hvilket system de
ønsker å benytte på neste hovedstyremøte den 11. mai.
Vedtakssak:
Hoveddommer

Beate

Det har kommet mange reaksjoner etter at det ble innført krav
om hoveddommer på alle NDs konkurranser.
Det ble vedtatt på siste AU-møte, den 16.01.15, at ND sentralt
skal dekke honoraret til hoveddommer på kr. 2000,Diskusjoner rundt hvem som skal dekke de resterende
kostnadene til reise og evt overnatting - arrangør, region, seksjon
eller ND sentralt.
Vi har i dag ingen hoveddommere i Region Midt, Vest eller
Nord. For disse regionene vil det medføre ekstra kostnader
forbundet med transport og overnatting ved å ha hoveddommer
på konkurransene.

43/14-16

Vedtak:
Det gis et tilskudd til hoveddommere på kr. 2000,- i regionale
konkurranser. Der hvor det ikke finnes hoveddommere i
regionen, eller kjøreavstanden innen regionen, blir over 500 km
tur/retur, gis det et tilskudd til arrangør på kr. 4000,ND sentralt bærer kostnadene for hoveddommer i regionale
konkurranser, seksjonene bærer kostnadene for de nasjonale
konkurransene.
Det etterstrebes å utdanne hoveddommere i alle regionene i
løpet av 2015.
Vedtakssak:
Organisasjonshåndbok

Mona/ Bror

Arbeidet med organisasjonshåndboken er godt i gang, i tråd med
NDs handlingsplan og prioritert tiltaksplan. Det er avholdt et
møte med Anne Cathrine, Bror og Mona, og fremlagte
prosjektbeskrivelse er et resultat av dette.
Referansegruppe er nedsatt, denne består av Bror Myrvang,
Mona Kristiansen og Torkel Seppola fra kompetanseavdelingen i
NIF.
Organisasjonsboka skal bidra til å redusere diskusjoner og
konflikter i forbundet, og gjøre det enklere for alle tillitsvalgte og
ansatte i organisasjonen.
Kapitlene er prioritert i forhold til hverandre, og vil bli sendt ut
fortløpende på høring så fort de er ferdigstilte.

44/14-16

Vedtak:
Fremlagte prosjektbeskrivelse vedtas.
Vedtakssak:
Seksjonenes terminlister for 2015

Mona

Seksjonenes terminlister skal formelt godkjennes i hovedstyret.
Ingen større konkurranser er lagt på samme dag, og
konkurranseåret er godt i gang.

45/14-16

Vedtak:
Seksjonenes terminlister for 2015 godkjennes
Vedtakssak:
Morten
Christmas Dance Festival og WDSF Dommerkongress 2015
LSK Dans har søkt ND om å få avholde Christmas Dance
Festival og WDSF Dommerkongress, 11. – 13. desember 2015.

46/14-16

Vedtak:
Hovedstyret støtter klubbens søknad, men kan ikke støtte
arrangementene økonomisk, utover å betale for WDSFkontingenten i forbindelse med konkurransene.
Vedtakssak:
Budsjett 2015

Mona

Revidert budsjett ble fremlagt.
Alle seksjonene har sendt inn reviderte budsjett, bortsett fra
Swing, Rock`n Roll og Salsa.

47/14-16

Vedtak:
Budsjettforslaget godkjennes
Orienteringssak:
Referat fra avholdte møter:
-

Møte i AIK vedr. anlegg i Akershus
Knut og Beate har vært på møte i Akershus Idrettskrets.
Det stimuleres til bygging av flere fleridrettshaller. Viktig
at klubbene og regionene jobber mot sine idrettskretser,
idrettsråd og fylkeskommuner. Anleggsbehov må meldes
inn, gjerne sammen med andre idretter. Viktig å stille
opp på årsmøter og engasjere seg i idrettsrådene og
idrettskretsene.

-

Samarbeid med Kom og Dans (KOD)
Valter
Flere møter avholdt mellom ND og KOD.
Ønske om samarbeid rundt konkurranser, kurs og sosiale
danseaktiviteter, i tillegg til prosjektet «Let`s Dance»,
som skal være et rusforebyggende prosjekt.
Skisse for samarbeid ble presentert, spørsmålet er;
hvordan tar vi dette videre?
Vi ønsker en mer detaljert prosjektbeskrivelse og en
formalisert samarbeidsavtale før vi kan vurdere et evt
samarbeid med KOD.

-

Møte i Forum For Fleridrettsforbundene (FFF)
Fleridrettsforbundene har avholdt møte for å enes om et
felles forslag til Idrettstinget, som har som formål å sikre
forutsigbare rammer for særidrettene, uavhengig av valg
av organisasjonsform. ND støtter initiativet og forslaget,

Knut/ Beate

Harald

og er forberedt på å forsvare saken på Idrettstinget i juni.
-

Møte i SFF
Pan Media Group, som skulle levere innhold og få
idrettens mediekanal, sporten.no, opp og gå, er konkurs.
Dette var et prosjekt, som vi hadde store forhåpninger
til. Etter at SFF har besluttet å avvikle samarbeidet med
PMG har Fotballforbundet foreslått at det etableres et
samarbeid mellom alle særforbundene om en
Idrettskanal. Generalsekretær Kjetil Siem i NFF og
adm.dir. i Ullevaal Media Center, Svein Graff, orienterte
om denne muligheten på SFF møte 24. februar.
Idrettskanalen legger ikke opp til økonomiske
investeringer eller risiko for det enkelte særforbund.
Dette virker meget positivt og er noe vi ønsker å
samarbeide om!

-

48/14-16

Møte med Olympiatoppen og Idrettsforbundet
Møte avholdt mellom ND og ledelsen i NIF og OLT. Vi
ytret et ønske om mer annerkjennelse for våre idretter,
våre dansere og våre fantastiske prestasjoner. Vi stilte
også spørsmål om hva som skal til for å få til et tettere
samarbeid med, og økt annerkjennelse fra OLT. OLT
påpekte at det er særforbundene som har ansvar for
toppidretten, og at OLT kun skal gjøre de aller beste
enda litt bedre. OLT ønsker å ha dialogen med
særforbundene på administrativt nivå mellom sportslig
ansvarlig i administrasjonen og OLTs coacher.
Råd fra OLT om at ND i større grad må tørre å
prioritere mellom grenene, opprette landslag i alle grener
som ønsker en toppidrettssatsning, samt delta på de
faglige samlingene, vi blir invitert til, sammen med de
andre utviklingsidrettene.
Orienteringssaker fa Generalsekretæren:
- Rammetilskudd
Deltatt i flere møter vedrørende mulig endring av post 2
og post 3 rammetilskuddet. De fleste forbundene ønsker
ingen endring, og har liten forståelse for at denne saken
kommer opp nå. Ønskelig med en grundig evaluering av
dagens modeller, samt at nytt medlemsregister kommer
på plass før det evt gjøres endringer.
-

One pager – info fra admin
Er sendt ut i forkant av møtet. Kort gjennomgang.

-

Evaluering av ledersamling, Ting og Dance Awards
Veldig positive tilbakemeldinger på hele helgen! Trine
Grung slo an! Viktigste grunn til at folk stiller er for å
møte andre tillitsvalgte! Mange gode forslag til temaer
for neste år.
Forberedelser til neste år er i gang, visning på Lørenskog
hus er avtalt. Skal vi arrangere ledersamlingen på Triaden
hotell også i 2016 krever dette at vi avholder
arrangementet en helg senere, da hotellet har fullt 3.
helgen i januar.

Harald

Harald/
Anders/
Valter/
Morten/
Mona

Mona

-

ND stand på Aktiv2015 – varemessa på Lillestrøm
Helgen 24. – 26. april skal vi ha stand under messa
Aktiv2015, sammen med de fleste andre idretter under
NIF. 4 klubber har sagt seg villige til å være med og
bidra med undervisning og oppvisninger, i tillegg til å stå
på standen; Move On, Step Up, Unique og LSK Dans.
Dette blir en stor interaktiv messe hvor man har
mulighet til å prøve de aller fleste idretter!

-

Ungdomslekene 2015
Avholdes 17. – 19. april i Lillehammer. Vi er ansvarlige
for åpningsshowet fredag kveld, og vil vise mye dans.
Konkurransen som avholdes er Dance Challenges 3 med
Step Up som teknisk arrangør, sammen med ND.
Planleggingen er godt i gang.

-

49/14-16

Idrettsregistreringen
Nåværende prognose viser en økning fra 2013 på over
500 medlemmer (3,6% vekst), 2 klubber er lagt ned.
Totale medlemstallet p.t. er 15.023 og 127 klubber.
Eventuelt
Endring av lotterireglementet
Regjeringen har vedtatt en forskriftsendring som åpner for fem
nye lotterier, hver med en omsetning på 300 millioner kroner.
Dette vil true dagens enerettsmodell, og NIF er bekymret for
konsekvensene av dette vedtaket.

Mona

Vedtak:
ND støtter NIFs bekymring. Dette formidles på hjemmeside og
i pressemelding.
Fratrer Hovedstyre
Britt Janne Tennøy har dessverre valgt å trekke seg fra sine verv
i ND pga prioritering av verv i politikken.

Mona

Kort info fra Sportsdansseksjonen:
- 8 par er tatt ut til landslaget i sportsdans, og har
underskrevet kontrakter.
- Treningsaktiviteter, konkurranser og talent team
samlinger er ferdig planlagt for 2015
- Det jobbes med merkeprøver. Det meste er ferdigstilt og
vil bli i igangsatt i nærmeste fremtid.

Morten

Valter
Kort info fra Swing, Salsa og Rock`n Rollseksjonen:
- Utfordring å få styret til å fungere optimalt, og å få alle til
å bidra.
- Det er avholdt to styremøter.
- NNM i Narvik er gjennomført, med to breddesamlinger
- 19. – 21- juni vil det arrangeres Dance Explotion i
Lillestrøm. Dette vil være en breddesamling for alle
grener og alle nivåer.
- Det jobbes tett mot seksjonenes tre foregangsklubber.
- Terminlista for 2015 er klar.

-

Landslag er tatt ut, totalt 8 par, 6 av disse danser for
Dans Fauske. En landslagssamling er avholdt.

Urbane Stiler
Spørsmål om hva som skjer med dette utvalget og disse grenene. Beate
Enighet om at vi trenger flere engasjerte personer/ ildsjeler, flere
gode initiativ og en klar prosjektbeskrivelse/ strategi for å få til
noe i disse grenene. Det oppfordres til å komme med forslag til
kandidater som kan tiltre utvalget, som nå kun består av to
personer.
Møtet hevet kl. 22.30

