NORGES DANSEFORBUND
NIF- Norges Idrettsforbund og
Olympiske og Paralympiske Komité
WDSF–WRRC–IDO–WBTF–WCLDSF

2. gangs invitasjon til
Årsmøte 2019
Tromsø 28. april.
Vi inviterer alle danseklubben tilknyttet Norges Danseforbund Region Nord til årsmøte i
Tromsø, søndag 28. april 2019. Møtet vil bli holdt i Grønnegate 32, lokalene til Tromsø
Salsaklubb – klokken 12.00.
Vi gjør oppmerksom på at alle delegater må ha med seg bekreftelse fra årsmøte eller styremøte på at de representerer
klubben på årsmøtet vårt og har stemmerett. Vi ber om at alle delegater møter opp med dette ferdig utskrevet eller
sender dette på epost til drnn@dansing.no i god tid før årsmøtet.
Saker som på dette møtet vil bli tatt opp er:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle særkretsens årsberetning.
5. Behandle særkretsens regnskap i revidert stand.
Legges ved i egen excel-fil, se denne.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner regnskapet i den stand vi ser pr i dag, og oppfordrer igjen
administrasjonen sentralt til å kunne være raskere ute med å informere oss om hvilke klubber som har betalt
kontingent slik at vi har en fortløpende dialog på dette. Denne dialogen er for dårlig pr i dag. Årsmøtet ønsker også
at styret utarbeider minimum kvarttalsvise rapporter for å holde god oversikt over særkretsens økonomi.
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6. Behandle forslag og saker.
Sak 1. Endre perioden mellom årsmøter fra hvert år til hvert annet år, gjeldende fra årsmøtet i 2020.
Styret vil anbefale å endre perioden mellom to årsmøter fra gjeldene å ha hvert år, til å ha årsmøte hvert annet år.
Dette vil vi gjøre for en forsøksperiode over 4 år. Styret ser at det ikke er naturlig å ta denne så fort som nå i år –
men innstiller på å gjøre dette som en forsøksperiode over 4 år, dvs frem til årsmøtet i 2024 – ordningen vil bli
evaluert siste året før dette årsmøtet, og styret vil da ha som en av sine oppgaver dette året å evaluere ordningen
sammen med de det er naturlig å evaluere dette med. Styret må da komme med forslag om å gjøre ordningen fast,
eller gå tilbake til årlige årsmøter som nå.
Forslag til vedtak:
Valgperioden endres fra og med 2020 til å være hvert annet år fra og med 2020.
Forsøksperiode på 4 år.
Sak 2. Valgperiode for styrets medlemmer.
Om sak 1 bli vedtatt som innstilling sier – så ønsker vi å endre perioden som folk blir valgt for, og går for samme
modell som vi vet vil bli foreslått for NIFs ting til sommeren. Den går på at halve styret blir valgt for en hel periode på
4 år, mens den andre halvparten blir valgt for 2 år. På årsmøtet i 2022 vil da de representanter som er valgt for 2 år i
20202 være på valg – men da også for 4 år, for å sikre kontinuiteten.
For årsmøtet i 2020 vil da valgkomiteen lage en innstilling for årsmøtet 2020 på følgende styre:
1) Leder
4 år
2) Nestleder
2 år
3) Styremedlem
4 år
4) Styremedlem
2 år
5) Styremedlem
4 år
Forslag til vedtak:

Valgperiodene endres fra og med årsmøtet i 2020. Som nevnt ovenfor for å sikre kontinuitet.

Skulle sak 1 bli avslått av årsmøtet vil sak 2 bli trukket.
Sak 3. Valgperiode for styrets varamedlemmer.
Med henblikk i sak 1 og 2 vil dette også påvirke valgte varamedlemmer til styret. Styret innstiller på at disse også blir
valgt for samme tidsperiode som resten av styret nevnt i sak 1 og 2.
For årsmøtet i 2020 vil da valgkomiteen lage en innstilling for årsmøtet 2020 på følgende varamedlemmer til styret:
1.
Vara ungdomsrepresentant
2 eller 4 år, velges for samme periode som ungdomsrepresentant til styret.
2.
Varamedlem nr 1
Velges vara-ungdomsrepresentant inn for 2 år, velges dette varamedlem for
4 år, og motsatt hvis den blir valgt for 2 år.
2.
Varamedlem nr 2
Velges inn motsatt som varamedlem nr 1.
3.
Varamedlem nr 3
Velges inn motsatt som varamedlem nr 2.
Forslag til vedtak:
Valgperiodene for varamedlemmer endres fra og med årsmøtet i 2020. Som nevnt ovenfor
for å sikre kontinuitet.
Skulle sak 1 bli avslått av årsmøtet vil sak 3 bli trukket.
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NB!
Alle vedtak i sak 1 – 3 vil bli gjort gjeldende fra neste års årsmøte – dvs for årsmøtet i 2020. Viktig endring
å få med for både de som da blir forespurt og for valgkomiteen.
Sak 4. Lovendringer
Sak 4 a)

Navneendring.

I pakt med foreslått navneendring som forrige årsmøte innstilte på for Tinget 2018, og som ble vedtatt sentralt – så
må vi vedta en navneendring av særkretsen.
Forslag til vedtak:

Danseregion Nord-Norge bytter navn til Norges Danseforbund Region Nord.

Sak 4 b)
Ny §5,2

Representasjon til styret i særkrets. Sammensetting av styret.

«Særkretsens styre skal være sammensatt av ett bredt utvalg av representanter også geografisk. I særkretsens
styre kan det derfor være maksimum 2 representanter fra en klubb. Dette vil også være gjeldende i saker der
styremedlem er fraværende og vara rykker opp, blir vara slik at klubben er representert med flere enn 2 stemmer i
styret, så trer neste vara opp.»
Dette blir gjort for å sikre at representanter fra en og samme klubb ikke kan danne flertall i styret i særkretsen og er
tatt med for å sikre demokratiet og spre dette, og vi håper også at dette er med på å spre engasjementet rundt i vår
region. Men siden det pr i dag ikke står i lovverket – kan i realiteten alle i styret komme fra en og samme klubb pr i
dag – ønsker vi dette?
Forslag til vedtak:
Sak 4 c)

Styret innstiller på endring av §5,2 – de andre § øker fortrinnsvis oppover i rekkefølge.

Representasjon til styret i særkrets. Politiattest.

Ny §6.3.
Alle valgte representanter til særkretsens styre skal fylle ut og søke om politiattest for sitt verv i
styret. Ved manglende politiattest 3 mnd etter årsmøtets dato, blir representanten automatisk fjernet fra styret.
Styret må da vurdere om de vil gjennomføre suppleringsvalg, eller vente til neste årsmøte med å supplere styret.»
Dette for å synliggjøre viktigheten av politiattest. Pr i dag så vedtok styret høsten 2016 at styrets egne medlemmer
skal ha levert politiattest for sitt eget verv, vi ønsker å løfte dette til årsmøtet for å synliggjøre viktigheten av dette.
Forslag til vedtak:

Styret innstiller på at ny §6.3 blir vedtatt de andre bytter § fortløpende oppover.

Norges Danseforbund Region Nord
c/o G. Albrigtsen
Storslettveien 3
9023 KROKELVDALEN

Tlf: 405 13 810
Org.nr.: 998 088 380
Bank: 4520 13 83157

www.danseforbundet.no
drnn@dansing.no

NORGES DANSEFORBUND
NIF- Norges Idrettsforbund og
Olympiske og Paralympiske Komité
WDSF–WRRC–IDO–WBTF–WCLDSF

Sak 4 d)

Representasjon til styret i særkrets. Taushetsplikt.

Ny §6.3.1
«Alle valgte styremedlemmer i særkretsens styre skal underskrive taushetserklæringrett etter at
årsmøtet er gjennomført. Oversikt over hvem som har signert skal lages og lagres på en hensiktsmessig måte, og
det skal også sendes til ND sentralt.»
Alle verv innen NIF og ND inneholder at man som tillitsvalgt kan få informasjon i hende som ikke skal deles med alle.
Med dette som bakgrunn har administrasjonen i Norges Danseforbund laget en taushetserklæring som styret mener
at alle valgte styremedlemmer i særkretsen skal underskrive på.
Dette også for å sikre at tillitsvalgte i alle ledd i organisasjonen skal vite at vi behandler informasjon som vi får på
best mulig måte for å sikre at ikke alle får tak i mulig sensitiv informasjon.
Forslag til vedtak:

Styret innstiller på at ny §6.3.1 blir vedtatt de andre bytter § fortløpende oppover.

Sak 4 e)

Særkretsens styre.

Ny §19.4

Særkretsens styre.

Særkretsens styre skal bestå av:
1. Leder
2. Nestleder
3. 3 stk styremedlemmer
4. 3 stk varamedlemmer i nummerert rekkefølge
5. Ungdomsrepresentant og vara til denne.
Særkretsens styre skal til enhver tid forsøke å ha med seg fremtiden og ungdommen. Derfor er det ett uttalt mål om
at en representant i styret til enhver tid skal være under 25 år, det samme ønsker vi å ha en vara til denne
ungdomsrepresentanten som da rykker opp til dennes plass i styret automatisk uavhengig av de andre vara til styret.
Denne blir personlig vara. Ungdomsrepresentanten er en del av det 5-tallige styret og kan inneha alle ulike poster fra
leder til styremedlem, med sin personlige vara.
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Sak 4 f)

Valgperiode ved dagens modell.

Styret velges alltid vekselvis, slik at ikke alle er på valg hvert år, dette for å sikre kontinuitet i styret. Hvis sak 1-3 blir
ikke blir vedtatt, så velges styret for 2019 slik:
Nestleder
2 år
2 styremedlemmer
2 år
Varamedlem 1
1 år
Varamedlem 2
2 år
Varamedlem 3
1 år
Vara-ungdomsrepresentant
2 år (i og med at ungdomsrepresentant er på valg i år)
Forslag til vedtak:

Vedtas sak 1 – 3 så trekkes forslaget om 4 f) fra styret

Sak 4 f – alt II) Valgperiode ved ny modell.
Styret velges alltid vekselvis, slik at ikke alle er på valg hvert år, dette for å sikre kontinuitet i styret. Hvis sak 1- 3 blir
vedtatt – velges styret i år slik:
Nestleder
1 år
2 Styremedlemmer
1 år
Varamedlem 1
1 år
Varamedlem 2
1 år
Varamedlem 3
1 år
Vara-ungdomsrepresentant
1 år
Sak 5. §14. Representasjon på særkretstinget.
Endring punkt §14.1 a)
Ny setning foreslås: «Særkretsens styre med varamedlemmer»
Med bakgrunn i at vi ønsker at alle som er engasjerte også har stemmerett på eget årsmøte – så ønsker vi å
innlemme varamedlemmer i særkretsens styre med dette vedtaket.
Forslag til vedtak:

§14.1.a endres til: «Særkretsens styre med varamedlemmer»

Forslag til vedtak:

Vedtas sak 1 – 3 så foreslås f – alt II vedtatt av årsmøtet.

7. Fastsette medlemskontingent.
Kontingent for klubbene vedtas pr i dag av Norges Danseforbunds Hovedting.
Forslag til vedtak:

Årsmøtet følger Norges Danseforbunds vedtak av 2018 vedrørende kontingent.
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8. Behandle særkretsens budsjett.
Legges ved i egen Excel-fil.
Forslag til vedtak:

Budsjett for 2019 vedtas.

9. Foreta følgende valg:
Valgkomiteens innstilling for styret i 2019 er:
Nestleder
Wanja M. Nerli(ungdomsrep),
Styremedlem
Line Westerheim,
Styremedlem
Tore Lind,
1. Varamedlem
Frank Fiskerbeck,
2. Varamedlem
Rita Johansen,
3. Varamedlem
Kine Johansen,
Vara ungdomsrepresentant: Embla Sofie Kristiansen Sørensen,

Narvik Danseklubb
Narvik Danseklubb
Narvik Danseklubb
Kirkenes Danseklubb
Tromsø Swingklubb
Aktiv Dans Finnsnes
Dans Fauske

Nestleder, styremedlemmer velges enkeltvis, samt vara-ungdomsrepresentant. Varamedlemmer kan velges samlet.
(Leder
Styremedlem
Disse to er ikke på valg i år. )

Gunnar Albrigtsen
Lena Kristensen

Sandnessjøen Danseklubb
Aktiv Dans Finnsnes

Revisorer for 2020:
Revisor 1:
Lill Janne Andreassen Tromsø Salsaklubb
Revisor 2:
Tracey Helgesen
Målselv Swingklubb
Forslag til vedtak:

Begge revisorer velges for 1 år.

Deltagelse i ovenstående styrer, forbund og representasjonsoppgaver:
Årsmøtet ber styret sørge for representasjon i styrer og utvalg det ser som naturlig å delta i, ut fra hvordan man best
mulig kan få dekket disse opp til enhver tid. Styret får fullmakt til å bestemme dette selv.
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Valgkomité 2020:
Valgkomité for 2020 innstilles til å være:
Valter Jacobsen
Tidl Dans Fauske og Kirkenes Danseklubb, bosatt i Bodø
Trine Høiberget
Kirkenes Danseklubb
Åshild Johansen
Tromsø Swingklubb, klubbutvikler og engasjert via Troms Idrettskrets.
Forslag til vedtak:
vara)

Styret innstiller på disse tre og at valgkomiteen konstituerer seg selv. (leder + medlem, samt

Med vennlig og danseglad hilsen Gunnar Albrigtsen
Leder, Norges Danseforbund Region Nord
Telefonnummer: 405 13 810
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