
    

 

 

                                        

 

                                            Referat 

 Hovedstyremøte nr. 4 

ARBEIDSPERIODEN 2020- 2022 

 

                                                Dato:        18.januar 2020 

                                          Tidspkt.:  kl. 20.00 – 23.30 

  

 

 

Sted:         Teams (digitalt møte)    

          

Innkalt: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Trine Dehli Cleve, Even 

Gulli, Ninni K.Torbjørnsen Guttorm, Embla, Karianne Heimvik og Sissel Myren, Jan Tore Jacobsen, 

Bettina Wichmann, Arve Tonning, Trine Bekken og Tonje Røiland (adm) 

 

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

  

24/20-22 • Godkjenning av innkalling og referat, samt saker til 

eventuelt: Godkjent 

 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: 

 

• Saker til eventuelt: Ingen saker  

 

 

Anders 

25/20-22 Lisens og forsikring 

 

 -Diskusjon før endelig vedtak fattes på HS møtet i mars 

 

Janne, Michelle 

og Alexandra 

bistår ved spm 

26/20-22 Sak 22 fra forrige HS møte vedrørende Akademiet 

Vedtakssak 

 

• Hovedstyret konsentrerer seg om overordnede beslutninger, 

strategier og prinsipielle forhold. (Mer informasjon i 

organisasjonshåndboken, 3.8). 

• Daglig leder (GS) har ansvaret for blant annet daglig drift. 

Her inngår økonomi. Hvilket system som brukes for å 

håndtere forbundets økonomi, er daglig leder sitt ansvar. 

 

 

Ønske om at følgende protokollføres: 

Michelle, Anne Ragnhild, Bettina, Even og Arve anbefalte GS å 

synliggjøre utdanning i en egen regnskapsavdeling. 

 

Vedtak: 

Saken ligger ikke under HS ansvarsområde. 

 

Tonje og 

Alexandra 

27/20-22 Økonomi  

Orienteringssak 

 

• Status økonomi 

Tonje/ Michelle 



28/20-22 Direkte medlemskap – Rettigheter og plikter 

Vedtakssak 

 

• Lovnorm vedlagt 

• Direkte medlemskap vil kun gjøres tilgjengelig for de 

grener som ønsker dette: Seksjon for urbane stiler og 

Linedance. 

• Rettigheter/plikter. Brettforbundet har allerede god erfaring 

med ordningen om direkte medlemskap, ref. Bijora 

Sardarian (GS) sitt innlegg på HS møte nr.2, sak 10. 

Vi ønsker å bruke Brettforbundets rettigheter/plikter overfor 

nye direkte medlemmer i ND. 

Se nærmere informasjon her («Slik velger du»): 

https://www.brettforbundet.no/bli-medlem/direktemedlem 

• Direkte medlemskap er et rekrutteringsverktøy for å nå 

miljøer som i dag ikke er organisert i ND. Hvert år gjøres 

det en gjennomgang av våre direkte medlemmer, der vi 

hjelper dem med å finne sin nærmeste klubb, evt. 

oppfordrer til å starte en ny klubb (Enklere IL/klubb). 

• Kostnad. For å kunne knytte til oss nye miljøer innenfor 

Linedance og Urbane stiler, bør kostnaden være lav. 

• Dette er en prøveordning. Dersom vi ser at det ikke 

fungerer, kan vi avvikle ordningen. 

 

Vedtak: 

Saken overføres til Urban seksjon for behandling før endelig vedtak 

i HS. 

 

Tonje 

29/20-22 Profilering av utøvere 

Vedtakssak 

 

Bakgrunn 

10.1 Profilering av aktive utøvere 

Det er ikke lov å promotere/benytte bilder av aktive 

utøvere/dansere som skal delta i den aktuelle 

konkurransen/mesterskapet. Dette er gjeldene for både program, 

invitasjoner plakater, flyers etc. 

Gruppebilder av samtlige utøvere er unntatt regelverket samt 

profilering av norske par i 

internasjonale konkurranser som avholdes i Norge. 

 

• Et mindre lokalsamfunn som tar på seg å arrangere 

konkurranser burde få kunne vise frem og fronte sine egne 

dansere som skal delta. Noen av distriktene i Norge har 

verdens beste dansere og dansepar. Det er allerede tøft å 

være arrangør og ved å avvikle dette punktet vil arrangører 

kunne lokke flere tilskuere og lokale medier. Dette vil igjen 

gi en økonomisk gevinst.  

Klubbene er stolte over sine dansere og forbundet bør ikke 

kvele den stoltheten. 

 

• Bakgrunnen for regelen: Dersom regelen er satt på 

bakgrunn av en gren med utfordringer på dette punktet, 

burde det ikke gå på bekostning av samtlige grener i Norges 

Danseforbund. Som nasjonalt forbund burde vi ha tillitt til 

dommerne og sørge for at de internasjonale dommerne som 

hentes inn er av ypperste klasse og tar sin rolle seriøst og 

utfører sin dommerplikt i henhold til regelverk.  

 

Tonje 

https://www.brettforbundet.no/bli-medlem/direktemedlem


• Regelen stigmatiserer dommere der favorisering ikke er en 

utfordring.  

 

• Dagens regel hemmer NDs markedsarbeid. 

Danseforbundets arrangører må kunne besvare media med 

navn på deltakere, bilder og tekst så snart de blir forespurt. 

Nyheter er ferskvare. Media venter ikke på eventuelle 

godkjenninger/ dispensasjoner internt. Nyheten det ble 

forespurt om i går er ikke lenger en nyhet i dag, og kommer 

derfor trolig aldri på trykk dersom responsen er treg eller 

ikke tilstedeværende. 

 

Vedtak: 

Saken sendes ut per e-post for endelig vedtak. 

Sissel assisterer GS i arbeidet med å utarbeide nye definisjoner og 

en vær varsom plakat. 

30/20-22 Saker til Idrettstinget 2021 Anders 

 

31/20-22 Eventuelt Anders 

 

 

 

 


