Referat

Hovedstyremøte nr. 10
ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020
Dato:
21.oktober 2019
Tidspkt.: kl. 17.00 – 21.00
Sted:
Idrettens hus, Ullevål stadion
Tilstede: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Pieter Spilling, Espen
Kristiansen, Even Gulli, Sissel Myren (via Skype), Tonje Røiland (adm)
Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak
86/18-20

87/18-20

•

Godkjenning av innkalling og referat og saker til
eventuelt:
Godkjent

•

Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten:

•

Saker til eventuelt:

Presentasjon av Erik Unaas – Vår kontakt i NIFs styre

Ansvar:
Anders

Erik

Tanker/stikkord fra Erik:
- Satsing toppidrett
- ND lite synlig i media
- Bør ha fokus på tilknytning til de som ikke er i ND i dag
(mosjon, sosial dans)
- Kulturskolen (Kommunen lovpålagt)
- Mysen IL – Medlem? (Seniordansen). Oppfølging Admin
- Ambassadører som jobber mot miljøer
Punkter fra ND:
- Barneidrettsbestemmelsene
- Tilknytningsformer
- Anlegg
- Dans helsefremmende tiltak, midler til livslang idrett
(ref.strategiplan NIF)
88/18-20

Økonomi
•
•

Presentasjon av status 2019 – Admin
Presentasjon av budsjett 2020 – Admin
(Forslag til budsjett sendes HS før møtet)

•

Godkjenning av budsjett 2020 – HS (Vedtakssak)

Tonje/ HS

Vedtak:
- HS har vedtatt budsjettet 2020 for avd.10

89/18-20

-

Ulike løsninger for post 3 midler ble diskutert. Oppfølging i
AU møtet 18.november.

-

HS ønsker å få mer ut av breddemidlene/prosjektmidlene
(Post3) og vil derfor at Admin er mer delaktig i
prosjektgjennomføringen. Dette fører også til økt
koordinering mellom seksjonene.

-

Prognosen justeres etter beste evne for 2019. GS har ansvar
for Avd.10. Seksjonslederne for respektive seksjon.
Arbeidet koordineres med IRK v/Vigdis. Frist:
18.november.

Økonomi
•

Seksjoner/
Teknisk komite

Presentasjon av status 2019 – Seksjoner og Teknisk komite

Det ble dessverre ikke tid til dette punktet.
90/18-20

Enklere tilknytningsformer

Tonje

•

Bakgrunn, sak 13.11 – Idrettstinget 2019 (side 111 i
protokoll, se link)
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettstinget/tingpapirer/
• 1. Medlemskap direkte i ND (Vedtakssak)
a) Markedsføring/ events. Potensielle medlemmer som etter et
inspirasjons/promo arrangement ønsker å bli medlem, kan
melde seg direkte inn i ND på plass. Målet på sikt er å vise dem
til en klubb (ingen tidsfrist).
b) Urbane stiler (Gjelder også andre dansegrener/stiler). En
mulighet for ND å knytte til seg medlemmer som i dag ikke
kjenner tilhørighet til en klubb. Målet på sikt er å vise dem til
en klubb (ingen tidsfrist).
• Kommentar: GS var i et møte med Pål Rønnevik (Leder av
moderniseringsprosessen i NIF) og Tord Jordet (Advokat i
NIF) 14.oktober. Begge er positive til løsningen nevnt over,
og ba meg få et klarsignal fra HS 21.oktober for å kunne ta
saken til Idrettsstyret i november.
Vedtak: HS er positive til medlemskap direkte i ND.
• 2. Andre tilknytningsformer (Vedtakssak)
GS deltar i en arbeidsgruppe som ser på nye tilknytningsformer,
spesielt rettet mot de «kommersielle». HS vil bli presentert
resultatet av arbeidet før det sendes NIF, Q1 2020, for deretter å bli
godkjent av NIFs styre i Q1. NIF mener at vi allerede i Q2 kan
starte piloter. Før dette arbeidet starter, er det ønskelig at HS
bekrefter at ND er åpne for å se på nye tilknytningsformer.
Vedtak: HS er positive til deltagelse i arbeidsgruppen.
91/18-20

Eventuelt

Anders

