Referat
Hovedstyremøte nr. 2
ARBEIDSPERIODEN 2020- 2022
Dato:
16.november 2020
Tidspkt.: kl. 20.00 – 23.30
Sted:
Teams (digitalt møte)
Tilstede: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Trine Dehli Cleve, Even
Gulli, Karianne Heimvik, Sissel Myren, Jan Tore Jacobsen, Bettina Wichmann, Arve Tonning, Trine
Bekken og Tonje Røiland (adm)
Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak
9/20-22

10/20-22

•

Godkjenning av innkalling og referat, samt saker til
eventuelt: Godkjent.

•

Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten:

•

Saker til eventuelt:

-

Engangslisens (forsikring?)
Familiens ære
Gode historier
Innstilling til Akademiet fra Freestyle/IDO
NM i Sportsdans i Bergen

Direkte medlemskap
Orienteringssak
•

Ansvar:
Anders

Bijora
kl.20.00-20.15

GS i Brettforbundet, Bijora Sardarian, holdt et kort innlegg
om «direkte medlemskap» og hvilke muligheter dette
verktøyet kan gi.

Stikkord:
- Antall medlemmer har økt, spesielt i aldersgruppen 13-19 år
- Antall klubber har økt
- Ikke i konkurranse med eksisterende klubber, heller et
rekrutteringsverktøy
- Når ut til flere egenorganiserte gjennom en aktivitetsstrategi
og en kommunikasjonsplan. Noe som igjen har bidratt til
flere sponsorer.
11/20-22

SEO og nettside leverandør v/Thomas Dehli Cleve
Orienteringssak
•

Thomas Dehli Cleve er invitert for å informere om status
SEO og utfordringene med nettside leverandøren vi har i
dag.

Thomas
kl.20.30-20.45

Vedtak:
-

-

12/20-22

HS er enige i at ND bytter nettside leverandør ihht. tilbud
presentert i møtet.
I tillegg kommer ND til å sponsre 1 års utgifter til ny
hjemmeside for klubber som måtte ønske det. Det vil være
bestemte kriterier for å motta en slik støtte. Pris per mnd.pr.
klubb: 549,-kr + moms.
Vi starter med vår egen hjemmeside og 10 klubber på årets
budsjett 2020.
For utvidelse av flere klubber gjennom 2021, blir det vedtatt
ved gjennomgang av regnskap og prognoser ved avslutning
av året 2020
De 10 klubbene som får starte blir valgt ut og må
samarbeide med administrasjonen som testklubber. Kriterier
utarbeides av administrasjonen og det er viktig at klubbene
er motivert.

Økonomi
Vedtakssak
•

Michelle

Budsjettet for 2021

Vedtak:
13/20-22

Budsjettet for 2021 ble vedtatt.

Nye satser for trener- og dommerkurs
Vedtakssak
•

Michelle

Denne saken er allerede behandlet per e-post og vedtatt, og
bør føres opp i HS referatet fra dette møtet.

Vedtak:
-

14/20-22

HS har vedtatt å øke satsene for trener – og dommerkurs.
Satsene publiseres på NDs hjemmeside.

Trener – og dommerlisens
Vedtakssak
•

Hva inngår i en trenerlisens og i en dommerlisens, utenom
utvidet forsikring?

Vedtak:
- Trener og dommerlisensen ses nærmere på. Det utarbeides
et grunnlag til HS for å kunne gjøre et vedtak på neste HS
møte i desember.
- Det er inkludert fri adgang til konkurranser for trenere og
dommere som innehar en trener og/eller dommerlisens.
- Ved kjøp av trenerlisens, skal det etterspørres hvilken
utdannelse som er tatt. Dette fram til IMS er på plass og
kontrollen gjøres automatisk.
- Det ses også nærmere på forsikringen som inngår i
lisensene nevnt over.
- Forsikringsordningen knyttet til helårs konkurranselisens
ses også på i neste HS møte. Er prisen riktig?

Tonje

15/20-22

Det inngår ikke forsikring i engangslisensen. Hvilken
betydning skal denne lisensen ha i framtiden? (Til neste HS
møte).
Toppidrettsutøvere (landslag og representasjonslag) skal ha
helårs konkurranselisens.

Utfordringer for våre arrangørklubber
Diskusjonssak

Jan Tore

Leder av sportsdansseksjonen skriver følgende:
1) Hver klubb er egne registrerte økonomiske enheter i
Brønnøysund, hver klubb har nominerte Prokura etter hva deres
AGM har bestemt. Hverken Grenseksjon/Dommerkomite eller
lignende organ har rett til å inngå økonomiske avtaler på vegne av
den enkelte klubb. Allikevel har dette ikke hindret praksisen som
har vært praktisert til nå - hvor en klubb bare får tilsendt en regning
de ikke har hatt noe innflytelse over før avtalene ble gjort. Igjen må
Konkurransereglementet og Dommerkomite Mandat forankres
tilbake til ND lovverk da det per i dag ikke møter de kravene de bør.
2) Tilbakemelding vi har mottatt fra flere klubber de siste ukene er
også at de ikke ønsker være arrangører av nasjonale konkurranser da
investeringen er altfor høy (ref forrige punkt) og derfor et
underskudds prosjekt som klubbene ikke har økonomisk ryggrad til
å ta.
3) Den nye seksjonen har som mål at hver region skal ha 1 ‘kortreist’ nasjonal konkurranse per halvår, men når jeg ser på
kostnadene arrangørklubbene blir pålagt vil vi ikke kunne få spredd
konkurransedans i hele landet (ref punkt 2) grunnet pålagt
investering. Et dommerpanel i Trondheim eller Ålesund koster langt
mer enn et dommerpanel i Oslo eller Drammen - utkants Norge har i
tillegg til høyre kostnader lavere inntekter grunnet færre deltagende
dansere og publikum per i dag.
Konklusjon: På den ene siden har det blitt innført en praksis som
ikke er lovlig og på den andre siden vil målet om å erobre hele
Norge ikke kunne gjennomføres da arrangør praksisen som
forventes ikke er liv laga for klubbene.
Til orientering:
16/20-22

Sportsdans seksjonen har lukket dommeruttak, noe
seksjonen selv har bestemt.
Dommerkomiteens instrukser utarbeides av seksjonen.
Dommerkomiteen skal ha kontakt med arrangørklubb
ifht.utgifter.
Det anbefales å bestille flybilletter så tidlig som mulig for å
holde prisnivået nede.
Noen seksjoner tilbyr arrangementsstøtte.

Eventuelt
-

Engangslisens ble diskutert under pkt 14

-

Familiens ære – Hver seksjon sender inn sine forslag til GS
Følgende kandidater fra ND er foreslått: Karianne Stensen

Anders

Gulliksen og datteren Eline (+ bestefar Sten Stensen dersom
de ønsker 3 generasjoner)
Kim & Cecilie Brinck Rygel og sønnen Marius.
-

Gode historier – Vedtas per e-post

-

Innstilling til Akademiet tas på møtet i desember

-

NM i Sportsdans i Bergen
Etterskrift: NM er avlyst pga situasjonen rundt Covid -19.

