
  

        

  

  

Referat 
Nr 13- 2016-2018  

  

   Styremøte Freestyle IDO-seksjonen  

  

                                                           Dato:          4 desember 2017  

                                                    Tidspkt.:    17.30 til 20.30  

                                                          Sted:           Idrettens hus, Ullevål stadion  

Innkalt : Bettina Wichmann , Espen Kristiansen, Ann-Kristin Helleberg, Emilie Bakken, 

 

Forfall: Torild Seeberg, Heidi Jappee 

 

  

 

    

 

Saks nr. / 

år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 

  

136/16-18 Godkjennelse av referat nr 13 

 

Forslag til vedtak 

Referat er godkjent  

 

Innkalling godkjennes 

Inhabilitet: Ingen meldte seg inhabile i sakene  

 

 

Seksjon 

137/16-18 Økonomi 
*Fortsatt svært vanskelig å ha kontroll på forbruk ettersom det er 

flere feilposteringer noe som også gjør planlegging av fremtidige 

aktiviteter utfordrende  

 

*Det er noen midler igjen på Breddetiltak. Tiltak for dette er 

beskrevet under Eventuelt 

 

*Forslag til budsjett og tildeling 2018 er gjennomført inkl. 

mesterskapsdekning 

 

Seksjon 

Hanne/Admi

nistrasjonen 

 

 

 

 

Oversendes 

hovedstyre 

138/16-18 NM saken 

Gjennomfører en ny oversettelse av det norske dokumentet. Dagens 

oversettelse inneholder mangler og referanser som ikke 

Ansvar for 

gjennomgang 

av tekst: 



harmoniserer med generelle uttrykk og klasser. Seksjonen 

gjennomgår teksten å oppdaterer før utsendelse senest 6.12.2018 

Bettina 

Ansvar 

utsendelse 

Administrasjo

nen/TDK 

139/16-18  Planlegging av reglement arbeidsdag i Januar, få invitert de 

korrekte personer etc. 

Tidspunkt: 6. januar, lokalitet Studio 1, tidspunkt 10:00 

Deltakere: Ann Mari, Desiree, Seksjonsmedlemmene, Janne Kragå 

fra adm. 

 

Innkalling fra 

Administrasjo

nen 

140/16-18 Terminliste  
Feil terminliste ligger ute på dansing.no 

Eirik skal laste opp nye og korrigert 5.12.2017 

Administrasjonen sender ut felles terminliste til alle klubbene fordi 

det pr. i dag ikke forefinnes en felles riktig på hjemmesidene 

 

Ansvar: 

Eirik 

 

 

141/16-18 Eventuelt 

Betaling Teamcaptain under EM i Disco  
*Seksjonen må dekke reisen for de som fikk veldig sent beskjed om 

at de skulle delta.  

* Seksjonen har ønsker seg en pangstart på neste sesong (2018) og 

oppfordrer arrangørklubber i freestyle /IDO til å gjennomføre 

ÅPNE treningssamlinger i freestyle/IDO for alle klubber, som 

seksjonen er med på å dekke så langt budsjettet rekker. Klubber må 

sende inn søknader innen 17. desember.  

De klubber som får innvilget sine søknader fakturerer for 

kommende treningssamling senest 31.12.2017. Tildeling skjer etter 

«først til mølla» prinsippet innenfor resterende rammer seksjonen 

har. 

 

Seksjon 

 

 

 
Ansvar: 

Utsendelse av 

oppfordring 

sendes ut av 

Administrasjo

nen til alle 

klubber 

142/16-18 Neste møte 

 

Lørdag 27.01.2017 

 

Seksjon 

 

 

 


