
 

Henvendelser kan rettes til: Norges Danseforbund Sognsveien 75, 0855 OSLO 

 dans@dansing.no 

 
 
 

Referat 

Hovedstyremøte nr. 10 

ARBEIDSPERIODEN 2016 - 2018 
 
 

 
 

 
 
  

                                               Dato: 8.februar 
                                          Tidspunkt: 17.00 -23.00 
                                                
 
 
 
  

Sted: Idrettens hus, Ullevål 
stadion 
 

  

 



NORGES DANSEFORBUND 
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité  

WDSF – WRRC – IDO – UCWDC 
 

 

 

 

 

2 

Innkalt: 
Anders Gogstad 
Michelle Lindøe Enger 
Anne Ragnhild Olstad ( kun sak 126/16-18) 
Ane Omdal Aune 
Jo Inge Norum 
 
 
Morten Engan (Sportsdans & CWDCL) 
Aina Nygård/ Sissel Myhren 
 (Swing & Salsa) 
Kate Abelsen (Urbant) 
Bettina Wichmann (Freestyle & IDO grener) 
 
 
 
Mona Kristiansen (adm) 
Anne Cathrine Røste(adm) 
 
 
Meldt forfall: 
 
Monica Molvær 
Pia Lundanes Löwe 
Tarjei Svalaskog 
Stine Gjørtz (Sportsdrill) 
 
 
 

Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

126/16-18 
 

Godkjenning av innkalling, referat fra forrige HS møte. 
Merknad: 
Savner vedlagte saksdokumenter ved innkalling 
 
Saker til eventuelt: Ingen saker 
 
Status i saker fra forrige styremøte:  

• Kongepokal :  1 Disco, 1 i Urbant og evt en tredje i Sportsdrill 

• Forsikringer: Avtale fra Tryg er mottatt – kollektiv avtale skal 

legges ut på websidene, slik at klubbene selv kan tegne 

denne. 

• Hotellavtale: Jobber med avtale i forhold til Thon, Scandic og 

Choice.  

Anders 
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• NM-uken: blir arrangert i 15. til 18. august. Det har vært 

møte med NRK . Hovedstyret ønsker at det skal arrangeres 

NM i battles i Stavanger. Den nedsatte gruppa jobber videre 

ift NM-uka i 2019. NM-gruppen består av Pia, Bettina og 

Anne Ragnhild. Gruppen jobber videre med saken.  

 

 
 

127/16-18 
 

Budsjett 2018 
Vedtakssak 
 
Vedtak:  
Det fremlagte budsjettet vedtas, med de endringene som 
fremkom i møtet. Endelig budsjett blir lagt i AU-møtet.  
Seksjoner og komiteer leverer sine budsjetter innen 22. 
februar. 
 

Michelle 

128/16-18 
 
 

Oppfølging av sak 35/16-18 
Vedtakssak: Ungdoms OL 2018 
Breaking Battle er tatt opp som gren i ungdoms OL 2018. 
 
Urbant ønsker å opprette dialog med WDSF om fremtidige 
arrangement innen denne grenen for å kunne kvalifisere seg 
til YOG 
 
 
Vedtak: 
Det avholdes møte med WDSF vedrkonkurranser som ikke 
dekkes IDO. Det forutsettes av Street Challenge (IDO-
konkurranser) opprettholdes. 
 
 
 

Mona/Kate 

129/16-18 
 
 

Representasjon internasjonale møter 
Vedtakssak 
 
Representasjon internasjonale møter 
 

• Deltagelse internasjonale møter 2018  
o WDSF 16.-17.juni – Lausanne 

 
Saken er utsatt til neste møte 
 

Anders 

130/16-18 
 

 
 

Seksjonsleder
e/utvalgsleder
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18.05 Deltager.no 
Kort orientering ( max 3 minutter fra hver gren om status i 
forhold til påmeldinger på nettsiden) 
Er det utfordringer og hvordan får vi løst de? 
 
Adm + Michelle orienterer om status i arbeidet og hvor 
mange lisenser som pr nå er betalt via systemet.  
 
 
 

e +Michelle/ 
Anne Cathrine 

131/16-18 
 
 

Uttak av dommere 
Vedtakssak 
 
Det har kommet forslag om at adm skal ta ut dommere i alle 
grener. 
Vedtak: 
Administrasjonen tar ut dommere i alle grener med 
umiddelbar virkning. 
Rutiner for dette legges frem på neste AU-møte. 
 
 

Michelle 

132/16-18 
 
 

Strategi 
Oppsummering av arbeidet så langt og plan for arbeidet 
videre 
Hvilke 3 strategiske hovedområder bør Norges 
Danseforbund satse på i perioden 2018-2022. 
 
Resultater fra workshopen legges frem/drøftes 
 
Vedtak: Nytt møte blir 26. februar: Følgende personer 
kommer på dette møtet: Anders, Jo-Inge og Ane stiller fra 
hovedstyret til dette møtet. 
 

Anders/AC 

133/16-18 
 

Barneidrettsbestemmelsene 
Vedtakssak: 
 
 
Det er bestemt fra tinget at vi skal utrede og legge frem et 
forslag om å komme med et forslag om å tilpasse 
barneidrettsbestemmelsene til vår idrett. 
Vi ser at det er forskjellige utfordringer i de forskjellige 
grenene, og da særlig i grenene sportsdans og freestyle/IDO-
grener. 
Det skal settes ned en gruppe som skal se på de forskjellige 
utfordringene som skal legge frem et forslag på neste ting. 
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Forslag til vedtak: 
Gruppen skal bestå av: Anders Gogstad, Alexandra Vårvik, 
Siw Visnes og Lillian Almaas 
 

134/16-18 
 

Status økonomi 
Det ble opplyst om et underskudd på kr. 3.3 mill. i 2017. 
Orienteringssak 
 

Mona 

135/16-18 
Saken er 
behandlet 

NIF-Idrettstyret 
Orienteringsak 
 
Mange særforbund og idrettskretser har uttrykt mistillit til 
idrettsstyret og til president Tom Tvedt, både i media, og på 
informasjonsmøte som idrettsstyret hadde på onsdag, hvor 
vi også deltok. Flere særforbund og idrettskretser utrykte 
mistillit og noen ønsket også at det avholdes ekstraordinært 
ting for å kaste sittende styre. Vi får stadig spørsmål om hvor 
ND står, og det begynner å bli vanskelig å svare iom at vi ikke 
formelt har behandlet saken. 
  
Vår mening er at vi er enige om at idrettstyret har behandlet 
saken dårlig, og at de burde ha fulgt råd fra underliggende 
ledd og åpnet opp for innsyn på et mye tidligere tidspunkt. 
Vi mener imidlertid at det ikke løser noen ting å kalle inn til 
et ekstraordinært ting nå. Det er ordinært idrettsting i 2019 
og et evt nytt styre vil ikke få mange månedene å jobbe, i 
tillegg vil det koste for mye både i form av penger og annen 
ressursbruk. Vi mener at idrettstyret bør få tillit til å jobbe ut 
perioden og få en sjanse til å bedre idrettens omdømme, 
som nå dessverre er svekket på grunn av denne saken. Mye 
av det idrettsstyret nå må svare for har også skjedd før dette 
styret ble valgt.  
 

Mona 

136/16-18 
19.10 
Saken ble 
ikke 
behandlet 

Møter i SFF 
Status fra idrettstyret på Gardemoen vedr fortsatt tillit 
Enerettsmodellen vedr spillemidler og ulovlige aktører.  
 
 

 
Anders 

137/16-18 
19.20 
Saken ble 
ikke 
behandlet 

 Dance Awards 
 
Dance Awards ble avholdt 27. januar. 
Det ble solgt 100 billetter via deltager.no, totalt deltok ca 200 
inklusive inviterte gjester. 
Kort evaluering: 
 

Mona 

138/16-18 Eventuelt  
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19.35 Neste møte blir 12. april på Radisson Blue Gardemoen 

 
 


