REFERAT
HOVEDSTYREMØTE NR. 2
ARBEIDSPERIODEN 2014 - 2016
Dato:
29. August 2014
Tidspkt.: kl. 17.00 – kl. 22.00
Sted:
Studio1 DK, Lørenskog

Tilstede: Harald Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Grethe Andersen,
Tanja Lundal Kleiven, Britt Janne Tennøy, Tom Skamo, Bror Myrvang, Valter Jacobsen, Morten
Engan, Gro Arctander og Mona Kristiansen (r).
Forfall: Susanne Sandberg
Saks nr. /
år
04/14-16

05/14-16

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 01

Harald

Vedtak:
Referatet ble godkjent
Vedtakssak:
Presentasjon og konstituering av styret
Det nye styret, som ble valgt på forbundsstyret 22. juni 2014,
presenterte seg.
Ansvarsområder og oppgaver ble fordelt.
Vedtak:
Harald – Kommunikasjon, Internasjonalt arbeid, kontakt mot
NIF og SFF
Anders – Trener- og Dommerutdanning, Trener- og
dommerkomiteen, ledersamling
Beate – Klubb- og organisasjonsutvikling, herunder oppfølging
av regionene
Knut – Økonomi, Lisens, Forsikring og anlegg
Grethe – Integrering og WDSF PD
Tanja – Tiltak for ungdom og leder av ungdomsutvalget
Britt Janne – Bredde og rekruttering, Streetdance
Tom – Konkurranser/ Arrangement, Sportsdrill
Bror – Strategi og planverk
Susanne – Toppidrett
Valter – Swing, Salsa og Rock`n Roll, seksjonsleder
Morten – Sportsdans og CWDCL, seksjonsleder
Gro – Freestyle og IDO-grener, seksjonsleder

Harald

06/14-16

Sponsorer:
Valter og Knut utarbeider et notat, som oversendes
administrasjonen, med bakgrunn i arbeidet som er gjort i forrige
tingperiode. Alle får ansvar for å jobbe med å forsøke å finne
samarbeidspartnere til forbundet.
Vedtakssak:
Møteplan og arbeidsform

Harald

Det blir veldig mange møter på enkelte tillitsvalgte i løpet av et
år. Det foreslås å redusere antall hovedstyre møter, og å øke
antall møter i presidentskapet.
Viktig også at møtene blir mer effektive og strukturerte, og at
sakene blir bedre prioritert.
Vedtak:
Møter 2014:
29. Sept. – Presidentskapet, Lørenskog
13. Okt. – Hovedstyremøte, Lørenskog
24. Nov. – AU møte, Lørenskog
15. Des. – Hovedstyremøte, Lørenskog
Møter 2015:
16. Jan. – Hovedstyremøte, Thon Hotell Triaden
Det etterstrebes å gjennomføre mer effektive møter.

07/14-16

Saker til agendaen skal meldes inn før sakslisten sendes ut
(senest en uke før møte), og saker til eventuelt meldes inn, og
vurderes behandlet, under «godkjenning av protokoll».
Vedtakssak:
World Master i Fauske

Valter

Dans Fauske DK ønsker å søke om World Master i Boogie
Woogie og Rock`n Roll i Fauske i juni 2016.
Presentasjon av arrangement, søknad og budsjett ble gitt i møte.

08/14-16

Vedtak:
ND søker om World Master i Boogie Woogie og Rock`n Roll i
juni 2016, på vegne av Dans Fauske. ND betaler lisensene til
WRRC, men innehar ingen økonomiske forpliktelser utover
dette.
Vedtakssak:
Representanter til trener- og dommerkomiteen
Komiteens sittende representanter er innstilt til å sitte frem til
01.01.2015. Dagens komite ønsker imidlertid at komiteens
periode følger tingperioden. De ønsker, allerede nå, en
tilbakemelding fra hovedstyret på hvem som skal sitte i komiteen
fremover.
Seksjonene er blitt hørt i saken og ønsker følgende personer inn:
Sportsdrill: Stine Gjørtz (sitter i dag)
Swing: Beate Hofstad (sitter i dag), Aina Nygård (ny), Tom
Skamo (ny)
Sportsdans: Erling Langseth (sitter i dag), Michelle Lindøe Enger

Mona

(sitter i dag for HS)
Freestyle/ IDO: Anne Mari Furuseth (sitter i dag), Heidi Jappee
(sitter i dag), Huyen Huynh (sitter i dag)
Hovedstyrets representant: Anders Gogstad (ny)
«WDSF PD representant»: Grethe Andersen (sitter i dag)
Administrasjonens representant: Anne Cathrine Røste (sitter i
dag)

09/14-16

Vedtak:
Ovenfor nevnte personer oppnevnes. De nye personene tiltrer
komiteen umiddelbart, og hele komiteen sitter frem til etter
forbundstinget i 2016.
Vedtakssak:
Oppfølging av saker vedtatt på forbundstinget 2014
Lisens
Strategisk Dokument
Vedtak:
Lisens:
Det opprettes en komite som jobber videre med lisenssaken
Knut/ Mona
frem mot ekstraordinært ting i januar. Denne komiteen består av
Knut Westbye (HS), Mona Kristiansen (admin), Åge Bekken
(Jarlsberg Swingklubb), Valter Jacobsen (Swingseksjonen), Gro
Arctander (Grenseksjon for Freestyle og IDO-grener) + repr. fra
sportsdansseksjonen.

10/14-16

Strategisk dokument:
HS innleder en planprosess for å produsere en kortfattet
handlingsdel til strategisk plan 2014-2018. Et planprogram skal
sikre god involvering og forankring.
Vedtakssak:
Utvikling-/ Ledelsesprogram

Bror
Mona

Generalsekretæren er med på et utviklingsprogram for
Generalsekretærer, som er et samarbeid mellom NIF, SFF og
flere særforbund. Programmet er 2-årig. Dette ledes av Åge
Sørsveen, som har lang fartstid innen ledelse og coaching i
norsk idrett.
Det er et ønske om å utvide samarbeidet med Sørsveen
ytterligere, for å styrke ledelsesarbeidet i admin og hovedstyret.

11/14-16

Vedtak:
ND inngår avtale med Åge Sørsveen vedrørende videre
samarbeid. Økonomisk ramme for 2014 er på kr. 20.000,Orienteringssak:
Rapport fra avholdte møter
 IDO AGM
Jørn Storbråten trakk fra seg fra presidentvervet.
Michael Wendt valgt til ny president i IDO.
Norge ble berømmet for å være lojale og støttende
ovenfor IDO.
Ønske om å samarbeide med WDSF og andre
internasjonale danseforbund.
Hyggelig tone og godt møte!

Anders

12/14-16

 Europeisk møte i WDSF
Harald og
Det er etablert en europeisk organisasjon på siden av
Morten
WDSF. Denne er ikke anerkjent av WDSF og de fleste
av medlemslandene. Det er imidlertid ønskelig med en
europeisk organisasjon, men denne må anerkjennes av
WDSF og være demokratisk. Dette arbeidet skal pågå
frem mot neste AGM i WDSF, hvor det er satt mål om
å få valgt et styre. Det er nedsatt et interimstyre som skal
fungere frem til AGM
Vedtakssak:
Mona
Økonomi
Halvårsregnskap er oversendt hovedstyret, og ble gjennomgått.
Vedtakssak:
Vi har en god økonomi, og ligger godt an i forhold til budsjett,
både sentralt og i seksjonene.

13/14-16

Hovedstyret tok regnskapet til etterretning
Eventuelt
WDSF PD
Sportsdansseksjonen ønsker å innstille Anita Langset som ny
representant til vervet som norsk representant i WDSF PD.
Anita hadde dette vervet tidligere, men ble fratatt retten til å
inneha verv i ND for en periode på seks måneder.
Grethe Andersen ble oppnevnt som ny representant og ønsker å
fortsette.

Morten

Grethe Andersen er inhabil i saken, og gikk ut på gangen da
vedtak ble fattet.
Britt Janne som 1. vara hadde stemmerett i saken.
Avstemning:
Forslag: Anita Langset innstilles som NDs representant til
WDSF PD.
Forslaget fallt mot to stemmer.
Avstemning:
Forslag: Gjenoppnevnelse av Grethe Andersen som NDs
representant til WDSF PD.
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Grethe Andersen fortsetter i vervet som NDs representant til
WDSF PD.
Det presiseres at sanksjonen, som Anita Langset ble ilagt, er
opphørt, og at hun er mer enn velkommen til å ta verv i Norges
Danseforbund!
Presentasjon av Swing, Salsa og Rock`n Roll seksjonen
Blant annet ble følgende presentert:
- Nytt navn på seksjonen; Swing, Salsa og Rock`n Roll
- Prioriterte arbeidsoppgaver og satsningsområder
- Verdier og mål

Valter

-

Veien mot målet – Tiltak og aktiviteter
Medlemsmassen - antall klubber, geografisk spredning,
antall konkurransedansere

Britt Janne og Knut forlot møte (kl. 21.00)
Dopingdom
Det har gått rykter om at Flora Bouchereau under sin
dopingdom har deltatt på organisert trening i regi av ND. Dette
er svært alvorlige beskyldninger, som forbundet har vært nødt til
å komme til bunns i.

Mona

Landslagstrenerne og alle tillitsvalgte i seksjonen har blitt bedt
om å gi skriftlig tilbakemelding i sakens anledning. To
styremedlemmer har unnlatt å svare, ellers har samtlige gitt
tilbakemelding. Presidenten har diskutert saken med
Bouchereaus dansepartner, Thorbjørn Solvoll Urskog.
Landslagstrenerne har i hele sitt virke som trenere tatt
antidopingarbeidet svært seriøst, og har hatt tett og åpen dialog
med Antidoping Norge. Alle utøvere på landslaget må bla
gjennom Antidoping Norges opplæringsprogram «Ren utøver».
Vedtak:
Hovedstyret har full tillit til de berørte utøverne, og til
landslagstrenerne, og det arbeidet de gjør.
Saken henlegges.
Invitasjon til gratis landskamp på Malta fra Betson
Presidenten har mottatt invitasjon til gratis tur til Malta for å se
det norske herrelandslaget i fotball.

Harald

Vedtak:
ND tar avstand fra slike henvendelser fra spillselskap. Vi er
lojale mot Norsk Tipping!
Notat vedr forholdet mellom WDSF og WDC
Honnør til sportsdans for notat som ble sendt ut til alle klubber,
sportsdansstyret og hovedstyret vedrørende forholdet mellom
WDSF og WDC.

Knut

Regionenes rolle og betydning i ND
Beate
Diskusjoner rundt hva som er regionenes rolle i ND, og hvordan
regionene og seksjonene kan samarbeide bedre.
Regionene fungerer ikke optimalt, det er vanskelig å få dedikerte
personer inn i styrevervene.
Regionene er likevel viktige for den lokale aktiviteten og er
nærmere klubbene, hvor aktiviteten skjer, lokale myndigheter og
idrettskretsene.

Merkeprøver
Ønske om å starte med dette under Øst-Norsk mesterskap i
Drammen i oktober. Dette er et breddetiltak, som
forhåpentligvis vil føre til rekruttering og mer aktivitet både i
klubbene og på konkurransene. Etter hvert er det ønske om at
klubbene kan gjennomføre merkeprøver også i klubbene.

Beate

Status – Sportsdans
- Første styremøte etter medlemsmøte i juni er avholdt
Morten
- Det har kommet flere nye ansikter i styret
- Seksjonen ble slått sammen med CWDCL-seksjonen på
forbundstinget og har gjennom dette fått flere nye grener
å jobbe med. I tillegg er Rullestoldans representert i
styret
- Styret har konstituert seg, og fordelt oppgaver
- I forrige periode ble det jobbet mye med toppidrett og
landslag, nå ønsker seksjonen å jobbe mer med bredde
og rekruttering fremover.
- Satsningen på Talent Team Norway har vært veldig
positivt, og det har kommet utelukkende gode
tilbakemeldinger fra deltagerne
- Seksjonen poengterer at lojaliteten til WDSF er sterk
Status - Freestyle og IDO-grener
- Et styremøte er avholdt
- Møtet ble brukt til å «slukke branner». Det var mange
oppgaver som det måtte tas tak i.
- Det er satt opp møteplan for perioden
- Handlingsplan utarbeides på neste styremøte den 15.
september
- Det er utarbeidet regler for uttak og støtte til utøvere, da
det har vært en del støy rundt dette i sommer
- Kommunikasjonen mellom admin, klubber og seksjon
har blitt, og skal bli enda bedre!
- Mindre frustrasjon i styret.
- Dommerseminar gjennomføres denne helgen.
- Ønske om bedre samarbeid med kretsene. Dette skal
følges opp! Beate inviteres til møte hvor dette står på
agendaen.
- Det er nedsatt arbeidsutvalg som skal jobbe videre med
Urbane Stiler
- Utfordringer ift kvalifisering til Disco Kid i England.
Ønske om å kjøre kvalifisering i Norge for de som
ønsker å delta på konkurransen. Alternativt må danserne
til England for å kvalifisere seg, noe som er veldig
kostbart.
- Ønske om å få på plass elektronisk bedømming på
konkurransene. Utregnersystemene til sportsdans og
swing skal testes under helgens dommerseminar.
Integrering
Det vil bli satt i gang et prøveprosjekt i Step Up DK til høsten,
hvor vi tilbyr dansekurs for barn med CP. Dette er et prosjekt i
samarbeid med CP-foreningen i Oslo.

Gro

Mona

Møte avsluttet: kl. 22.20

