Referat
Hovedstyremøte nr. 08
ARBEIDSPERIODEN 2014 - 2016
Dato:
12.10.2015
Tidspkt.: kl. 17.00 – 22.00
Sted:

Radisson Blu Gardermoen

Tilstede: Harald Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Morten Engan, Bror
Myrvang (på Skype), Valter Jacobsen (på Skype), Espen Klovning, Tanja Lundal Kleiven (ikke
sak 86 og 87) Susanne Barkhald Sandberg Mona Kristiansen (r)
Forfall: Grethe Andersen og Tom Skamo
Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Sportslige resultater siden sist

Susanne

EM Showdans
Duo solo jr.
Gull: Anna Louise Kalamar-Amundsen og Sofie Bjerknes Larsen
DK 2Dance
Solo jr.
Bronse: Sarah Michelle Sandøy Helness – DK 2Dance
VM 10-dans
Kvartfinale: Jonas Alexander Pettersen og Helene Spilling - LSK
Dans
VM Disco Freestyle
Solo jr. jenter:
Bronse: Tuva Karine Åkvåg – DK Studio1
Solo sr. jenter:
Gull: Selina Japp – DK 2Dance
Sølv: Hannah Lovise Bendigtsen – DK Studio1
Solo sr. gutter:
Gull: Øyvind Gulli – DK Studio1
Sølv: Aron Bye – Victory Dance
VM Disco
Solo jr. jenter:
Gull: Sofie Bjerknes Larsen – DK 2Dance
Solo sr. jenter:

Gull: Stine Larsen Nedgård – DK Studio1
Bronse: Vibeke Andreassen – DK 2Dance
Solo sr. gutter
Gull: Øyvind Gulli – DK Studio1
Duo senior gutt/ jente:
Gull: Vibeke Andreassen og Øyvind Gulli – DK Studio1

86/14-16

Small Group senior:
Sølv: Bounce – DK Studio1
Vedtakssak:
Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 07

Harald

Vedtak:
Knut Westby er ikke enig i formulering av vedtaket i sak 70/1416 og ønsker at saken tas opp på nytt.
Saken tas opp på nytt senere i møtet (se sak 89/14-16).
87/14-16

Referatet godkjennes.
Vedtakssak:
Sanksjonsutvalgets innstilling til HS og endringer i
barneidrettsbestemmelsene
-

Anbefaling fra Sanksjonsutvalget og NIFs advokat om å
innføre karantenetid ved bytte av klubb og ved inn og
utmelding av samme klubb
Anbefaling fra Sanksjonsutvalget å nekte medlemmer
deltagelse i konkurranser som arrangeres utenfor ND i
Norge.

Hovedstyret tar innstillingen fra sanksjonsutvalget til
etterretning.
Enighet om at barneidrettsbestemmelsene er noe vi skal følge,
og at vi er nødt til å se mulighetene, og ikke bare begrensningene
de gir.
Diskusjoner rundt hvordan vi kan gjøre konkurransene og
tilbudene våre mest mulig attraktive for barnedanserne våre.
Enighet om at vi må jobbe med holdninger i klubbene og hos
trenere og foreldre, slik at de forholder seg lojalt til reglementet.
Diskusjoner rundt hvordan vi skal sanksjonere ved brudd på
barneidrettsbestemmelsene.
Vedtak:
Administrasjonen utarbeider et skriv, som sendes til alle klubber
vedrørende barneidrettsbestemmelsene og mulige sanksjoner
ved brudd. Skrivet godkjennes av hovedstyret før utsendelse.
På grunn av endringer i barneidrettsbestemmelsene under
Idrettstinget i juni, tas NDs sanksjonsreglement opp til
revidering på neste forbundsting, slik at det tilfredsstiller NIFs
lov.

Mona

88/14-16

Vedtakssak:
Felles retningslinjer og kriterier for uttak av dommere og
hoveddommere til konkurranser i ND

Beate

Diskusjoner rundt dommeruttak og hvilke retningslinjer som bør
gjelde.
I to av NDs seksjoner tar administrasjonen ut dommere etter
retningslinjer utarbeidet av seksjonene.
I de andre seksjonene/ teknisk komite tas dommerne ut av
styret.
Vedtak i Trener- og Dommerkomiteen (TDK):
Det er ikke heldig at det er et regelverk som gjelder for alle
grener. TDK ønsker at admin utarbeider et forslag med innspill
fra seksjonene som TDK vurderer ved neste TDK møte i
desember.

89/14-16

Vedtak:
Hovedstyret støtter Trener og Dommerkomiteens forslag og
ønsker at admin utarbeider et forslag med innspill fra
seksjonene, som vurderes i TDK på neste møte i desember.
Vedtakssak:
Morten
Representant til WDSF PD
Tidligere behandling: Sak 13/14-16, Sak 50/14-16 og Sak 70/1416
Valg av representant til Professional Divisjon (PD). To
kandidater er foreslått.
Skriftlig avstemning gjennomført. Anita Langset fikk fem
stemmer. Grethe Andersen fikk fire stemmer.

90/14-16

Vedtak:
Anita Langset, foreslått av sportsdansseksjonen, oppnevnes som
PD-representant for den gjenværende del av tingperioden og
rapporterer til sportsdansseksjonenes styre.
Vedtakssak:
Årsmøte WBTF
Innstilling av kandidater

Mona

Forslag til innstilling fra teknisk komite i Sportsdrill:
- Elisabeth Kleive - Nestleder i teknisk komite (gjenvalg)
- Lisa Mari Sæther – Trenerkomiteen
- Monica Molvær – Dommerkomiteen og «member at
large»

91/14-16

Vedtak:
Hovedstyret støtter teknisk komite sin innstilling.
Vedtakssak:
Handlingsplan 2015-2018
Grundig gjennomgang av hele NDs handlingsplan hvor status
for hvert enkelt tiltak ble definert.
Vedtak:

Bror

92/14-16

93/14-16
94/14-16

Hovedstyret enes om følgende vurderinger:
• Det er grenser for hvor mye planarbeid NDs klubber
evner å absorbere.
• NDs handlingsplan er kontrollert mot IPD. Det finnes
noen «planhull», som kan ivaretas gjennom justering.
• ND kan greie seg med ett plandokument for
strategi/utvikling/handling, justert en gang pr
tingperiode.
• Behold handlingsplanen, dog i lettere justert format,
fram til dansetinget i juni.
• Handlingsplanen er allerede omfattende. ND bør bygge
erfaring med denne typen styring og forankre nedover i
stedet for å komplisere dette ytterligere.
Vedtakssak:
Søknad fra LSK-Dans vedr. støtte til WDSF
dommerseminar
Vedtak:
Det internasjonale dommerseminaret støttes med kr. 15.000 fra
trener og dommerkomiteens budsjett.

Vedtakssak: Utgår
Intensjonsavtale med Kom og Dans

Harald

Vedtakssak:
Økonomi

Mona

-

-

95/14-16

Mona

Nye rutiner i admin blir gjennomgått.
Alle bilag, inkludert reiseregninger, blir nå scannet.
Forhåpentligvis vil dette føre til bedre oversikt for
seksjonene.
Regnskap tom august ble gjennomgått.
ND har en solid og god økonomi.
Budsjettmøter 2016, Rammer og prioriteringer.
Diskusjoner om seksjonene bør få midler ut i fra gitte
kriterier, som for eksempel størrelse, antall konkurranser,
breddearbeid, utdanningsvirksomhet o.l, eller om de bør
få samme ramme som tidligere.

Vedtak:
Rammene til seksjonene er de samme som tildelingen for 2016.
Konkurranselisensen kommer i tillegg.
Budsjettene skal gjenspeile NDs handlingsplan og seksjonenes
egne handlingsplaner, som skal utarbeides sammen med
budsjettene. Breddeaktivitet, konkurranser, utdanning, samt
gode tiltak for rekruttering skal prioriteres i tråd med
handlingsplanen.
Seksjonene lager utdanningsbudsjett for sine grener. Budsjettene
sendes til trener- og dommerkomiteen på høring før de vedtas i
hovedstyret.
Seksjonene informeres om rammer og kriterier for tildeling.
Budsjettene skal være ferdig innen 15. november. Budsjettmøter
i uke 47 og 48.
Endelig budsjett vedtas på hovedstyremøte i desember.
Vedtakssak:
Innstilling av kandidater til Idrettsgallaen og

Mona

Olympiatoppen
Det har ikke kommet noe fra NIF ennå, men informasjon vil bli
sendt til seksjonene så fort vi vet hvordan prosessen vil bli.

96/14-16

Vedtak:
- Seksjonene nominerer kandidater fra sine grener, ihht
gitte kriterier, og sender disse til Henriette innen 27.
oktober.
- Administrasjonen sammenfatter innspillene og
oversender forslag til vedtak til hovedstyret, som vedtar
endelig innstilling.
- Innstillingen sendes fra administrasjonen, innen fristen
den 06. november.
Orienteringssak:
Nytt fra seksjonene og regionene
Sportsdans:
-Styremøte avholdes til helgen, budsjett og landslagsaktivitet
viktige agendapunkter
-Talentteam samling og landslagssamling avholdt
-Nord Europeisk og konkurranse i Helsinki står for døren
Freestyle/ IDO-grener:
-Tildelt konkurransene for 2016
-Jobbet litt ift elektronisk bedømming. Usikker på hvilke av
systemene som brukes i ND i dag som er best for seksjonen.
-Skal i gang med å revidere konkurransereglementet
-Veldig bra periode ift toppidrett og meget sterke internasjonale
prestasjoner

97/14-16

98/14-16

Swing, Rock`n Roll og Salsa:
-Nytt toppar I Boogie Woogie: Sondre Olsen Bye og Tatjana fra
Ukraina.
-Hoveddommerreglement og seminar er under utarbeidelse
-Nye konkurransereglement for alle grener utarbeides og skal ut
på høring
-Budsjettmøte i neste uke.
-God rekruttering i Boogie Woogie.
-Ser ut til å bli stor deltagelse under NM i november.
-Bekymret for grunnlisensen, når den kommer i januar.
Orienteringssak:
Nytt fra trener og dommerkomiteen
Møte avholdt 07. oktober. Saker som ble diskutert:
-Felles retningslinjer for dommeruttak
-Felles arena for toppidrettsutøvere. Trenger vi en komite, eller
kan dette diskuteres i ungdomskomiteen?
-Mentor for overdommere
-Dommerseminar 2016
-Søknad fra LSK vedr. støtte til int. dommerseminar
-Merkeprøver
Orienteringssak:
Representasjon og deltagelse i møter:

Morten

Espen

Beate

Harald

99/14-16

100/14-16

101/14-16

24. og 25. oktober: NM i Disco med utdeling av Kongepokal –
Anders
30. og 31. oktober: NIFs Lov- og domsseminar – Harald, Beate,
Mona, Anne Spilling (Kontrollkomiteen) og Trond Harr
(Lovutvalget)
5. november: Dialogmøte NIF - Harald
7. november: Swing-NM Sandbekkhallen – Beate
14. og 15. november: NM Flerdans Kristiansand - Grethe
11. – 13. desember: Christmas Dance festival, Lillestrøm - Knut
18. og 19. desember: WDSF Nord-Europeisk møte i Riga –
Harald/ Morten
Orienteringssak:
Referat fra avholdte møter:
- Ledermøte med NDs regioner, seksjoner, admin og AU:
Positiv stemning. Stor enighet. Viktigste var å møtes og å
få i gang en dialog.
- Medlemsmøte SFF:
SFFs rolle i kommersielle prosesser. Nordic Choice
avtalen ble diskutert – SFF har trukket seg som partner.
SFFs rolle i fremtiden. Idrettstinget ble diskutert.
- Dialogmøte NIF:
Hovedtema var spillemiddelsøknaden. Nytt møte 5.
november. NIFs ungdomsrepresentant Guri Ramtoft
oppnevnt som ansvarlig i Idrettsstyret for oppfølgingen
av ND. Hun kommer fra ryttersporten.
Orienteringssaker fra Generalsekretæren:
- One pager – info fra admin, ble delt ut.
- Status hjemmesider:
Dagens hjemmesider legges ned i løpet av kort fremtid.
Vi går over på enkle overgangssider før vi får nye
hjemmesider i løpet av desember.
- Status lisens og overgangsreglement:
Behovet for overgangsreglement og karantenetid ved
overganger ble diskutert. Forslag til reglement utarbeides
og sendes på høring.
- Status Ledersamling 2016:
Idrettspresident Tom Tvedt kommer. Media inviteres til
deler av samlingen, som kombineres med det planlagte
journalistseminaret.
Innspill til forslag til tema:
Redusere økonomiske hindringer for barn og unges
deltagelse i idrett. I tillegg ønsker ungdomskomiteen å
presentere seg.
- Anlegg:
Jobbes mye med. Egen veileder i KUD. Samarbeid med
SIAT
Flytbare gulv – ikke ønske fra FDJ/IDO-seksjonen
Sportsdans gulv som bør oppgraderes – bør inn i
budsjettet til sportsdans
Dans Fauske har 150kvm parkettgulv som kan lånes
bort.
Eventuelt
Vedtakssak:
Sportsdrill

Beate
Harald, Beate

Harald

Mona

Morten

Ønske om tettere dialog med teknisk komite for Sportsdrill.
Vedtak:
Representant fra komiteen vil i fremtiden bli invitert til
hovedstyremøtene som observatør. Valgfri møtedeltagelse.
Vedtakssak:
Sak innmeldt fra Urbant Utvalg:

Espen

Reaksjoner etter at det ble sendt ut invitasjon til NM i IDOgrener som i tillegg inkluderte regional konkurranse i urbane
stiler. Seksjonen for Freestyle og IDO-grener har tidligere
vedtatt at det skal være egne konkurranser for de Urbane stilene,
samt et eget NM. Komiteen for urbane stiler mener at IDOkonkurransene vil være en konkurrent til deres arrangement. Det
ble også påpekt at det er regionene som tildeler regionale
konkurranser og ikke seksjonene.
Leder i seksjonen påpeker at det vil innebære reduserte inntekter
for arrangørklubbene av IDO-konkurransen ved å fjerne urbane
stiler.
Vedtak:
Seksjonen for Freestyle og IDO-grener vil gå i dialog med
Urbant utvalg for å finne en løsning.
Orienteringssak:
World Master i Boogie Woogie i Fauske 2016
Arbeidet går bra. Sponsoravtalene er ikke landet så ennå, så
økonomisk ser det foreløpig usikkert ut. Ønske om å få sending
på NRK, alternativt TV2.
Møtet avsluttet kl. 22:05.

Valter

