Referat
Hovedstyremøte nr. 09
ARBEIDSPERIODEN 2014 - 2016
Dato:
14.12.2015
Tidspkt.: kl. 17.00 – 22.45
Sted:
Radisson Blu Gardermoen
Tilstede: Harald Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Grethe Andersen,
Morten Engan (Deltok via Skype), Bror Myrvang (Deltok ikke sak nr. 112, 113, 114, 115, 117,
118, 120, 121 og 122), Valter Jacobsen, Espen Klovning, Monica Molvær (observatør. Deltok
ikke sak nr. 112, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121 og 122), Heidi Jappèe (observatør) og Mona
Kristiansen (r)
Forfall: Tom Skamo, Tanja Lundal Kleiven og Susanne Barkhald Sandberg.
Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Sportslige resultater siden sist:
World Master Rock`n Roll, Moskva, Russland:
Bronse: Anne Ragnhild Olstad og Steinar Berg
VM Showdance, Riesa, Tyskland:
Duo:
Bronse: Anna Louise K. Amundsen og Sofie B. Larsen, DK 2
Dance
World Master Boogie Woogie, Geneve, Sveits:
Main:
Sølv: Flora Bouchereau og Thorbjørn S. Urskog
Junior:
Bronse: Stine A. Kristensen og Thomas K. Jacobsen
VM Jazz, Mikolajki, Polen:
Gull: Selina Jappèe, Jazz solo
Gull: 2Dance Company, Jazz small group
Gull: 2Dance Company, Jazz formation
Bronse: Camilla Hanssen, Jazz solo
Bronse: Herman Hølmo Keim og Sophia Bråten Åkerholt
Sølv: 2Dance Company Rhytm, Jazz small group jr.

102/14-16

VM Moderne, Mikolajki, Polen:
Bronse: 2Dance Company Rhytm, Moderne small group
Vedtakssak:
Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 08

Harald

103/14-16

Vedtak:
Referatet godkjennes
Vedtakssak:
Sanksjonering ved brudd på barneidrettsbestemmelsene Oppfølging av sak 87/14-16

Mona

Vedtak 12.10.15:

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.

104/14-16

Vedtak:
Det fremlagte skrivet godkjennes og sendes ut til alle klubber og
øvrige organisasjonsledd.
Vedtakssak:
Felles retningslinjer og kriterier for uttak av dommere og
hoveddommere til konkurranser i ND

Beate

Forslag til felles retningslinjer og kriterier:
-

Det skal være kjønnsbalanse i panelet der det er mulig
Det skal maksimalt være 1 dommer pr. klubb i et
dommerpanel. Hoveddommer kan være fra samme
klubb som en av de ordinære dommerne.
Dommerpanelet skal være balansert i forhold til erfaring
og kompetanse
Nyutdannede dommere skal føres inn i dommerlisten så
snart de er godkjent og inkluderes i uttak så snart det lar
seg gjøre.
Dommeruttak gjøres basert på et rulleringssystem, der
den som dømte forrige konkurranse kommer bakerst i
køen. Dette gjelder også for uttak av Hoveddommer
Alle godkjente dommere har rett til å dømme
konkurranser og skal inkluderes i rulleringssystemet.
Det kan kun benyttes godkjente dommere som er
registrert på NDs offisielle dommerliste.
Dommeruttak gjøres av administrasjonen i henhold til
gjeldende retningslinjer og godkjennes av seksjonen
Dommeruttak skal gjøres senest 6 mnd. før gjeldende
konkurranse

Alle grener har sine individuelle behov og ekstra retningslinjer
kan utarbeides av den enkelte seksjon.

105/14-16

Vedtak:
De fremlagte retningslinjer og kriterier for uttak av dommere og
hoveddommer til konkurranser i ND vedtas for 2016, og
evalueres etter årsslutt 2016.
Vedtakssak:

Mona

H. M. Kongens pokal 2016
Behandlet per mail.
Svar fra: Tom, Harald, Beate, Valter, Tanja, Bror, Grethe, Knut,
Morten og Anders. Alle enige i vedtaket!

106/14-16

Vedtak:
H. M. Kongens pokal tildeles Swingseksjonen, gren: Boogie
Woogie for 2016
Vedtakssak:
Støtte til streaming av Christmas Dance
Behandlet per mail

Mona

Svar fra: Harald, Knut, Beate, Valter, Morten, Grethe, Anders,
Bror. Flertallet støtter vedtaket.
Vedtak:
HS er opptatt av at dans kommer mest mulig frem i media. I
mangel av interesse fra tradisjonelle TV-kanaler, så vil streaming
være et godt alternativ. HS er innforstått med at
konkurransearrangører normalt ikke vil være villige til å ta en
kostnad for streaming alene, med mindre dette betaler seg
gjennom reklame- eller sponsorinntekter. HS vil derfor utarbeide
retningslinjer for økonomisk støtte til streaming fra større,
fortrinnsvis internasjonale, konkurranser. HS vil også vurdere
om slik støtte skal gis fra sentrale budsjetter, eller om det skal
innarbeides en budsjettpost for dette i seksjonenes budsjetter.

107/14-16

108/14-16

109/14-16

I påvente av utarbeidelse av slike retningslinjer beslutter HS å
støtte streaming fra Christmas Dance Festival med et bidrag på
kr 10.000,-. Dette er et enkeltstående vedtak som ikke skal danne
presedens for eventuelle nye søknader
Vedtakssak:
Anders
Lojalitet til ND
Flere dansere og trenere velger i dag å prioritere konkurranser i
konkurrerende forbund istedenfor å delta i NDs konkurranser.
Dette er ikke heldig!
Vedtak:
Alle klubber i ND oppfordres til å støtte lojalt opp om våre
termin befestede arrangement til fordel for konkurrerende
virksomhet. Alle NDs tillitsvalgte skal være lojale mot ND, NDs
arrangement og klubber.
Vedtakssak:
Møteplan 2016
Vedtak:
AU møte: 22.01.16, Triaden, Lørenskog (ledersamling)
HS møte: 07.03.16, Gardermoen
HS møte: 02.05.16, Gardermoen
HS møte: 17.06.16, Gardermoen (forbundsting)
HS møte: 29.08.16, Gardermoen
HS møte: 17.10.16, Gardermoen
HS møte: 12.12.16, Gardermoen
Vedtakssak:

Harald

Mona

Satsning på Streaming av NDs Norgesmesterskap
Det er ønskelig å sette av et større beløp for å kunne streame alle
NDs Norgesmesterskap, samt internasjonale konkurranser i
Norge.

110/14-16

Vedtak:
Hovedstyret ønsker å øke satsningen på streaming, PR og
pressevakter. Hovedstyret ber administrasjonen om å utarbeide
et forslag til kostnadsramme, som innarbeides i budsjettet og
behandles på AU møte i januar.
Satsning på PR og pressevakt

Mona

Det er ønskelig å sette av et beløp i budsjettet for 2016 til PR og
pressevakter.

111/14-16

Vedtak:
Se vedtak i sak 109/14-16.
Vedtakssak:
Økonomi
Budsjett 2016

Mona

Alle grenseksjoner har levert inn første utkast til budsjett.
Budsjettmøter avholdt med Swing, Sportsdrill, Sportsdans og
grenseksjon for Freestyle og IDO-grener.
Første budsjettutkast viser et underskudd på ca. 2.5 millioner
kroner.
Økonomien i forbundet er god og det er enighet i hovedstyret
om at det er ønskelig å øke satsningen på bredde, rekrutering og
media/ kommunikasjon i 2016.

112/14-16

Vedtak:
Det budsjetteres med et underskudd på ca. 1 million ihht til
vedtatt langtidsbudsjett for 2016.
Administrasjon fremmer forslag til kutt, som behandles på AU
møte i januar.
AU får delegert myndighet til å vedta endelig budsjett på AU
møte den 22.01.16.
Vedtakssak:
Personal
Geir blir pappa i april!
Mona blir mamma i mai!
Arve Tonning har fått tilbud om 20% stilling som
Integreringskonsulent.
Vedtak:
Stillingen som Fungerende. Generalsekretær lyses ut.
Arve Tonning tiltrer stillingen som «Integreringskonsulent
Vestlandet» 01.01.2016 med varighet ut 2016, dersom han godtar
tilbudet.
Ansvarsområder:

Mona

113/14-16

- Bredde og rekrutteringstiltak innen dans for
funksjonshemmede
- Gjennomføre dans på aktivitetsdager/leirer for
funksjonshemmede. (stand/oppvisning osv.)
- Utvikle konkurransetilbudet for funksjonshemmede.
- Utvikle og holde kurs innen dans for funksjonshemmede
- Gi informasjon og rådgivning.
- Arrangere samlinger/workshops.
Vedtakssak:
Bestemmelser for konkurransearrangør

Mona

Vedtatt på ektraordinært ting i 2013.
Det er gjort noen rettelser, som bla gjelder følgende:
- Innføring av lisens
- Bytte av navn fra krets til region
- Opprettelse av Urbant Utvalg
- Hovedstyrets representant på NM
- Endringer i lay-out
- Små justeringer av feil

114/14-16

Vedtak:
Bestemmelser for konkurransearrangør vedtas og sendes ut til
alle klubber og øvrige org. ledd.
Vedtakssak:
Antidoping policy for Norges Danseforbund

Mona

Det er krav om at alle særforbund under NIF skal ha en
antidoping policy. Vi har hatt to møter med Antidoping Norge
og kommet frem til et forslag til handlingsplan.

115/14-16

Vedtak:
Den fremlagte «Antidoping policy» for Norges Danseforbund
vedtas
Diskusjonssak:
Adgang til å gjøre unntak fra barneidrettsbestemmelsene
På siste Idrettsting ble det vedtatt en endring i
barneidrettsbestemmelsene som sier at særforbund i særlige
tilfeller kan gjøre unntak fra regel 2 c) og d). Disse reglene
regulerer deltakelse i konkurranser i utlandet for utøvere som
fyller 11 eller 12 år i konkurranseåret, henholdsvis deltakelse av
barn fra andre land i konkurranser i Norge. Unntakene skal
godkjennes av Idrettsstyret.
ND har oversendt en søknad til NIF, på vegne av en utøver,
som ikke har et tilstrekkelig konkurransetilbud i ND.
Diskusjoner i styret om hva som bør defineres som et
«tilstrekkelig konkurransetilbud» i ND.
Diskusjoner også om hva som bør betegnes som konkurranse,
og om regelen også gjelder festivaler i utlandet, som har mer
fokus på det sosiale og har til hensikt å være familiearrangement.

Morten

116/14-16

Vedtak:
Vi avventer tilbakemelding fra NIF i saken som er sendt inn, og
gjenopptar diskusjonen i hovedstyret når saken er ferdig
behandlet i Idrettsstyret.
Orienteringssak:
Innstilling av kandidater til Idrettsgallaen og
Olympiatoppen
Behandlet per mail.

Mona

Svar fra: Knut, Beate, Anders, Grethe, Tom, Espen.

117/14-16

Vedtak:
Åpen klasse: Thorbjørn og Flora
Årets mannlige utøver: Øyvind Gulli
Årets kvinnelige utøver: Stine Larsen Nedgård
Årets trener: Aina Nygård og Jo Inge Norum
Orienteringssak:
Nytt fra seksjonene
Sportsdans og CWDCL:
- Christmas Dance Festival, NDs eneste internasjonale
konkurranse i 2015 ble gjennomført i helgen. Et godt
gjennomført arrangement, som ble streamet på NRK.
Gode resultater for flere av de norske utøverne
- Neste TTN samling er i januar, samtidig som
ledersamlingen og Dance Awards.
- Det er planlagt TTN samling i Region Midt, etter ønske
fra regionen
- Anita Langset skal delta på neste styremøte, som PD
representant, for å diskutere det videre PD arbeidet og
legge planer for dette.
- To nye PD-dommere godkjent fra Norge.

Morten

Freestyle og IDO-grener:
- Veldig god høst med veldig gode resultater i samtlige
EM og VM. Eneste grenen som ikke har topplasseringer
er Streetdance.
- Ekstra satsning på Urbane Stiler i 2016, som
forhåpentligvis vil gi et løft for seksjonen.
- Gode resultater også i Nordisk og i Disco Kid.
- Gjorde nesten rent bord i VM i jazz i senior.
- Trenger å satse mer på juniorene. Etterveksten er ikke så
god som den har vært tidligere.
- 18 konkurranser er planlagt i 2016. Seksjonen ønsker å
satse på konkurransestøtte til arrangørene, som en viktig
del av seksjonens bredde- og rekrutteringsarbeid.

Espen

Swing, Salsa og Rock`n Roll:
- Kommet godt i gang med breddesatsningen. Bredde og
rekruttering er hovedmål i 2016. Dette innebærer blant
annet samarbeid med West Coast Swing og Kom og
Dans.
- Alle landslagsdanserne deltar på Dance Awards med
show

Valter

-

118/14-16

119/14-16

120/14-16

121/14-16

Oppfordrer alle klubber til å delta på ledersamlingen
Terminlisten for 2016 er ferdig.
Siste internasjonale konkurranse kommende helg i Lyon,
Frankrike. Forventer gode resultater
- Utfordringer ift landslagstrener(e) for 2016. Kabalen ikke
på plass.
- Fire topp par i Main Class i Boogie Woogie i 2016.
Veldig lenge siden det har vært så mange par gode par i
denne klassen.
- Stor breddesamling er planlagt i Lillestrøm til sommeren.
Dette var en stor suksess i 2015.
- Egen Boogie Woogie samling på Dombås i januar.
- Nordisk er for første gang i Danmark (Odense).
Seksjonen setter opp buss fra Oslo til konkurransen.
Orienteringssak:
Anders
Nytt fra trener og dommerkomiteen
- Dommerseminaret i 2016 er planlagt helgen 19. – 20.
august for alle grener.
- Kriterier for felles retningslinjer og kriterier for uttak av
dommere og hoveddommere til konkurranser i ND er
vedtatt, se sak 104/14-16.
- Trenerløypa er et viktig tema som diskuteres.
- Barneidrettstreneren ønskes inn i trenerløypa igjen.
TDK vurderer å fremme forslag om dette på et senere
tidspunkt.
Orienteringssak:
Bror
Handlingsplan 2015-2018
Revidert handlingsplan vil bli presentert for klubbene og øvrige
organisasjonsledd på ledersamlingen i januar. Det jobbes videre
med dette frem mot ledersamlingen.
Orienteringssak:
Referat fra avholdte møter:
- SFF:
Diskusjoner rundt SFF handlingsplan for 2016 og hva
SFF skal være. Yngve Hallen ga beskjed om at han ikke
ønsker gjenvalg som leder av SFF.
Orienteringssak:
Evaluering av NDs organisasjonsmodell

Harald

Anders

Det er nedsatt en komite bestående av:
Anders Gogstad (leder), Knut Westbye (HS), Michelle Enger
Lindøe (grenseksjon), Alexandra Kakurina (region), Anne
Cathrine Røste (admin).

122/14-16

Arbeidet er i gang. Et møte er avholdt, nytt møte er planlagt til
neste uke. Utfallet av første møte er at det ikke er ønskelig å
fremme forslag om endring av organisasjonen på nåværende
tidspunkt, men at organisasjonsleddenes arbeid- og
ansvarsoppgaver presiseres ytterligere.
Orienteringssaker fra Generalsekretæren:
- One pager – info fra admin:
One-pageren er sendt ut til alle i hovedstyret.

Mona

-

Status lisens og overgang:
Utkast til overgangsreglement er sendt ut på høring til
alle klubber. Fått innspill fra 2 seksjoner og 1 komité så
langt.
Grunnlisens innføres fom januar. Vi er i rute. Mange
klubber er allerede over på Klubbadmin og er klare.
- Status Ledersamling 2016:
Bra oppslutning av de tillitsvalgte, nå må vi få med
klubbene. Flere av de foreslåtte foredragsholderne i det
første utkastet til program har takket nei. Det jobbes
med alternativer.
Eventuelt
Status NDs parkettgulv
Spørsmål vedrørende NDs parkettgulv og hva som er status her.
Det er nedsatt en komite som skal se på saken, da gulvet vi har
er ca. 20 år gammelt og slitt. Komiteen bes om å jobbe videre
med dette og komme tilbake til hovedstyret med en anbefaling.

Morten

