Referat styremøte nr 11/2016-2018
Dato:
Tidspkt.:
Sted:

13. Mai 2018
Kl. 20.00 – 22.00
Skype

Tilstede: Morten Engan, Sigurd Ringvoll, Jan Einar Kiil, Tor Erik Sørensen, Alexandra
Vårvik, Hilde Skogholt, Raymond Sarlemijn og Alexandra Kakurina

Saks
nr. / år

Tidsramme

Hva saken gjelder / vedtak

115/16-18

3 min

Referat fra Styremøte nr. 10 - 2016/2018
Utsatt

116/16-18

Sak

Ansvar:

V

SR

V

ME

Søknad fra KDK vedr NM støtte
Sigurd er inhabil i saken

117/16-18

Saken ble behandlet. Seksjonen finner ikke at
gratis inngang under NM kan ses på som et
rekrutteringsprosjekt og finner således ikke rom for
å etterkomme søknaden.
Innkommet sak: Elite klassene bør ha 2 runder
pr. gren som et minimum på konkurranser.
Seksjonen finner saken betimelig og ønsker at alle
dansere, uansett klasse skal ha minimum 2 runder
pr gren på gulvet.
For eliteklassene betyr det at dersom det er 7 eller
færre par pr klasse (= direkte finale), skal det
danses en full presentasjonsrunde, og det skal
være minimum 20 minutter mellom presentasjon
egen klasse og finale egen klasse.
Regelverket vil bli oppdatert med hensyn på dette.
KDK som arrangør av NM bes om å se på
muligheten for å gjennomføre dette allerede nå
under NM. Det tas forbehold om at timing er låst.

118/16-18

Kommunikasjon
Da seksjonen har vært i en «amputert» situasjon
en periode, anmodes det om at all kommunikasjon
mellom publikum og seksjon bes foretatt via
sportsdans@dansing.no

119/16-18

Info

TKP
Alle TKP’er skal være seksjonen i hende innen 3.
juni.

V

ME

V

JEK

Seksjonen anmoder nytt seksjonsstyre om å
behovsprøve og evt. innføre endring på dette for
perioden 18-20.
Rankinglister etter NS2 etterlyses

V

ME

Disse vil bli oppdatert

V

ME

V

SIR

Alle landslagskontrakter skal være signert innen
samme frist.
120/16-18

TTN 4
TTN 4 var satt opp 9-11 november
Dette kolliderer med NEC.
Arrangør har bedt om endring av dato da mange av
klubbens par og foreldre mest sannsynlig vil bli
opptatt med det.
TTN 4 flyttes til 2-4 november ihht anmodning fra
arrangør.

121/16-18

Trener må kontaktes mhp endringen
TTN 3: Fordeling Standard og Latin
Det er kommet forslag på at man kjører
trenersammensetting vekselvis på 2L/1S og 1L/2S,
alternativt 2L/2S, på samling 1 og 3.
Seksjonen finner underlaget for endringen, samt
gjennomføring for tett på, til at dette kan
gjennomføres allerede på TNN 3/18.
Det er også viktig at dette belyses grundig
økonomisk, evt at man ser på finansiering fra et
annet ståsted.

122/16-18

123/16-18

TPS problematikk
Det var problemer med PAD’ene under helgens
østlandsserie. Dette er mest sannsynlig knyttet opp
mot at det er 2 forskjellige versjoner av TPS i
omløp.
Seksjonen skal ta initiativ til utregnerkurs i løpet av
høsten 18, slik at det blir en versjon som blir den
offisielle.

124/16-18

Konkurranse- og TTN datoer for 2019.

125/16-18

Det utarbeides forslag til konkurranse- og TTN
datoer for 2019 til neste styremøte.
Eventuelt
Neste møte:
Søndag 03. juni

AK/JEK

