Referat
Nr 12- 2016-2018

Styremøte Freestyle IDO-seksjonen
Dato:
13 november 2017
Tidspkt.: 17.30 til 20.30
Sted:
Idrettens hus, Ullevål stadion
Tilstede : Bettina Wichmann ,Heidi Jappee, Espen Kristiansen
Janne Krågå (adm) og Silje Stave (student)
Forfall: Ann-Kristin Helleberg, Emilie Bakken, Torild Seeberg
Saks nr. /
år
121/16-18

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Godkjennelse av referat nr 11
Seksjon
Forslag til vedtak
Referatene er godkjent – Referat Godkjent
Innkalling godkjennes
Ingen i styret meldte seg inhabile til sakene.

122/16-18

Vedtak siden siste møte:
Hvilken klasse skal en danser som fyller år i løpet av en
konkurransehelg stille i?
Vedtak:
Danseren må danse iht. til sin gjeldene alder begge dager.
Altså 1 klasse på lørdag og en annen (eldre) klasse på søndag

Seksjon

Kan man ha pengepremier for konkurranser
Vedtak:
Avslått ikke ønskelig å ha pengepremier.
123/16-18

Økonomi

Seksjon

124/16-18

Hoveddommer + supervisor på DOTY 2018

Seksjon

Det anses ikke at det er behov for Supervisor. Arrangør har
speaker har kontroll på reglementet.
125/16-18

Elektronisk dømming FDJ
Må etableres en skriftlig back up plan – manuell
Det må kjøres flere simuleringer før FDJ 1 basert på erfaringer
fra DOTY og tidligere konkurranser i 2017.11.15
Seksjonen ønsker en rapport ifm. erfaring fra DOTY fra
ansvarlig arrangør.
Hva fungerte – Hva fungerte ikke. – Hvilke tiltak må tas for at
eventuelle feil rettes før neste konkurranse

Seksjon

126/16-18

Reglement
Avtalt arbeidsmøte 6.1.2018 kl. 10:00. Målsetninger å få
skrevet et endelig reglement for 2018. Ann-Mari er også
invitert i samme møte.

Seksjon

127/16-18

Budsjett

Seksjon

128/16-18

Toppidrett og landslag
Liste over utøver ble etablert i møte og det vil bli forelagt en
beskrivelse og begrunnelse som blir oversendt

Seksjon

129/16-18

Seksjon
Antall dommere på DC konkurranser/samt orienteringssak
Må klarlegges i nytt reglement fra 2018

130/16-18

131/16-18

Oppfølgning av hoveddommerrapporter
Hoveddommerrapporter er oversendt klubbene. Samling for
Hoveddommere ble fastsatt og Administrasjonen kaller inn.
Det er ønskelig å få utarbeidet et infoposter basert på tidligere
forslag ift. bekledning. Administrasjonen lager en korrigert
versjon som skal henges opp. Målet er ikke å være «politi»,
men å verne utøverne fra upassende bilder og spredning av
dette. Postere er en «vær varsom» plakat.
NM klage og mangel på svar
Ikke fått noen tilbakemelding på saken etter å ha sendt siste
oppsummering til, TDK
Sender mail oppsummeringsmail på ny til Erling

132/16-18

Bytting av konkurranse helger
Ikke lenger aktuelt – strykes som punkt

133/16-18

Arbeidsgruppe Rekruttering

134/16-18

Eventuelt
•

Breddetiltak 2 Dance i romjula: Godkjent av

Seksjon

Seksjon

•
•
135/16-18

Seksjonen fullfinansiering.
Formasjon – Nytt prosjekt må på plass.
Inkludering av nye kulturer i freestyle og IDO
Thomas Prestø – vurderes videre.

Neste møter
Mandag 04.12.2017 – 17:00-20:00
Reglementsmøte 06.01.2017 kl. 10:00
Lørdag 27.01.2017

