
 

 

  

        

  

  

Innkalling møte nr. 9 

 
 

  

   Styremøte nr. 9 Freestyle IDO-seksjonen perioden 2018-2020  

  

                                                            Dato: 6. mai 2019 

                                                     Tidspunkt.: 17.30 til 21.00  

                                                           Sted: Lillestrøm 

 

 

Innkalt: Bettina Wichmann, Heidi Jappee, Espen Kristiansen, Øyvind Gulli, Helge Mushom, 

Ingunn Odland Aase, May Helen Wold, Tonje Røiland 

 

Meldt forfall: Emilie Bakken         

Referent: Heidi Strømberg Jappée 

  
   

  

 

Saks nr. / 

år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

 Avklar referent 
Godkjenning av innkallingen 
Er noen i styret inhabile i sakene som skal behandles? 
Saker til eventuelt (diskuteres under eventuelt) 

 

 

Seksjon 

 Gjennomgang av referat  
Er godkjent og lagt ut 
 
 

Seksjon/ adm 

 Saker behandlet siden sist styremøte:  
- Tidsplan for NM 

Vedtak: godkjent etter endringer  
- Søknad om sponsing til konkurranser i England (Dancer Of 

The Year og DKKQ) 
Vedtak: ADFP ikke er anerkjent internasjonalt forbund av 

NIF/ND. De anses som kommersielt. Stipendordningen 

(refusjon på utgifter) til vinnere av rankinglistene er en 

 



 

 

middelvei for å sponse dansere i Freestyle. De mottar kr. 
3000,- som rankingvinner pr halvår. 

- Søknad om Superfinale fra Kr. Sand 
Vedtak: ikke innvilget 

- Internasjonal lisens – kun 2 dommere har betalt 
Internasjonal lisens for 2019.  
Vedtak: for å beholde sin internasjonale lisens – 
etterfakturere de dommere som er internasjonale 
dommere for resterende beløp til dekning av IDO lisensen 

 
 

 Informasjon fra Generalsekretær Tonje 

- Jobber med organisering av ND 
- Anne Cathrine har sagt opp sin stilling 
- Lager en oversikt over hvem som skal gjøre hva 
- Målet er enkelt å kunne sette inn i organiseringen 

- NIF jobber med digitaliseringsløsninger 

- Ta kontakt med Admin for spesielle økonomiutbetalinger 

- Jobber med ny hotell avtale og turoperatør for sponsede 
utøvere (må være konkurransedyktige) 

 
Seksjonen informerte om arbeidsprosessene som er nedskrevet. 
Kort gjennomgang av aktivitetshjulet.  

 

 

 Status oppdatering av reglement? 
Er det blitt oppdatert noe i forhold til reglementet som ble 
oversendt forrige møte. 
Vedtak: Seksjonen har ikke mottatt noe nytt reglement og siden 
man er så langt inn i året blir det ingen oppdateringen før sesongen 
2020 

Espen 

 Terminliste  
Utlysning av konkurranser. Ekstra informasjon om NM Veka 
Vedtak: Administrasjonen sender ut og oppretter elektronisk 
søknadsskjema.  

 

 Vote4Dance v/ Øyvind 
 
Below is the federation cost for using Vote4Dance: 
Yearly federation fee: 50,000 SEK + 25% VAT 
This cost includes: 

• Adding and maintaining "Norges Danseforbund" as 
federation in Vote4Dance 

• Access to 30% of App revenue from sold Competition Pass 
in federation 

• Adding specific guidelines for competition setup, category 
details such as number of couples on floor and more to 
improve workflow and prevent human error 

 



 

 

• Support of current judging systems 
• Phone and email support 
• Data backup 

Competition cost: 

• 4,00 SEK + 25% VAT per dancer 
• Maximum cost limited to 1800 SEK + 25% VAT (450 

dancers) 

Øyvind sjekker pris for påfølgende år 

 Søknad om å arrangere EM i Disco 2021 
 

Øyvind forbereder et opplegg her for hvordan dette kan gjøres. Er 
det fortsatt aktuelt? 
 
Plan: generell søknad ikke låse seg til et år. Kan ta andre år.  
Eks Høstferie/sommerferie??? 
 
Søknad klar før mai 2019 

Øyvind 

 Status økonomi 

Breddesamlinger 2018 lagt på 2019 budsjett (UTEN vi har blitt 

informert) 

Dette MÅ konteres korrekt, slik vi ikke får i minus fra årets start. 

 

Ingen søknader på breddemidler innvilges inntil vi får status 

Bettina 

 Henvendelse fra Belgia 

Bettina hva er status sjekker ut status her? 

 

1350 dansere.  

Hvor mange er det som konkurrerer i eliteklassene? 

Ranking Fredag for sr. jr.  

 

Bettina og Øyvind sjekker 
 

Bettina 

 Terminliste 2020 med NM Veka 

 

Har satt opp en foreløpig terminliste for 2020. Ikke alle konkurranser er 

fastsatt enda.  

Løsning på hvem som skal være med på NM Veka første år og lage en plan 

for 3 års periode.  

Behandle  

 

Uke 26 vil NM veka arrangeres 

 

Hei alle, 
 
Da har NIF bekreftet arrangør for NM-Veka 2020: 

- Vinter, Lillehammer uke 13 
- Sommer, Hamar uke 26 

 
Nytt for 2020 blir at NM-veka deles opp i en vinterutgave og en 
sommerutgave. Slik vi har forstått det kan Dans velge selv hvilken 
uke vi ønsker å delta på, for ordensskyld kan vi delta på begge.  

Heidi 



 

 

 
For 2021 blir vinterutgaven i Stjørdal og sommer i Sarpsborg. Dato 
er ikke vedtatt. 
 
Dette til orientering.  
 
 

 Uttaksbrev og TC/Kontaktpersoner 

 

VM i Disco 

Team Captain: Torstein 

Team Captain; Forslag: Silje Stave 

Reiseleder: Bettina Wichman 

Klubb kontakt: 2 Dance (forslag: Martine Bruun) 

Klubb kontakt: DK Studio 1 (forslag: Marte Åshagen )  

Klubb Kontakt: forslag Thomas Borgersen 

Reserve: Ida Craig  

Formasjon: Stine Larsen Nedgård 

 

EM Disco Italia 

 

Team Captain: Torstein ( kommer retur med aksept når ferie er 

godkjent ) 

Team Captain: Forslag: Christine Bjørlo (evt en dag mindre )? 

Klubb kontakt: Studio 1 ( forslag: Stine Larsen Nedgård ) 

Klubb kontakt: 2 Dance ( forslag: Emilie Bakken ) 

Klubb Kontakt: Victoria (forslag :Ida Craig ) 

Reserve:? 

Formasjon: Silje Stave 

 

 

EM Jazz og Moderne 13. og 14. juni 

Team Captain: Jeanette Luhr-Olsen 

Reiseleder: Silje Stave? 

Kontaktperson: Thomas Borgersen? 
 

 

 Eventuelt 
 
Neste møter: 
 

- 03.juni 2019 
 
 

 

 

 
 

 


