Protokoll
Utvalget i linedance
ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020
Dato:
11.oktober
Tidspkt.: 16.00-1900
Sted:

Idrettens hus, Ullevål stadion

Innkalt : Lena Wingaard, Raymond Sarlemijn, Anette
Holtet, Arve Tonning, Pieter Spilling, Anne Cathrine
Røste ( adm)
Saks nr. /
år
1/18-20

Hva saken gjelder / vedtak
Presentasjon og konstituering.
Mandat for utvalget vedtatt av seksjon for sportsdans og linedance:
Arbeidsgruppen utarbeider arbeidsplan og budsjett som godkjennes av
seksjonen. Prosjektleder rapporterer til prosjekteier, som inkluderer dette
i seksjonens budsjetter og planer vs HS.
Arbeidsgruppen er «driveren» bak prosjektet.
Målet er å skape vekst innenfor miljøet, samt
rekruttere medlemmer til ND.
Seksjonens budsjett må ivareta drift av Linedance.
Dette må det ses inn i for høsten 2018, samt 2019.

Lena Wingaard er leder, Anette Holtet nestleder for
utvalget.
Inhabilitet i saker: Ingen meldte seg inhabile
Saker til eventuelt: Ingen saker til eventuelt
2/18-20

Referat fra styremøte i sportsdans og linedance:

Lena Wingaard tas inn som fullverdig medlem i
seksjon for sportsdans og linedance på vegne av Linedance. Linedance har
ikke stemmerett i seksjonen, men det er ønske om
stemmerett i linedance- saker. Tas opp med HS

Mandat for utvalget ( se sak 1/18/20)

Prosjekter Linedance
Breddeprosjekt Linedance:
Status og handlingsplan ble gjennomgått.
Det arbeides med å etablere et
konkurransemiljø
Viktig å ha den internasjonale strukturen i
bakhånd.
Utvalget får frihet til å sjekke ut den skandinaviske modellen, dvs hvilken
internasjonal retning vi skal gå
for.

Ansvar:

Pieter Spilling tar en avsjekk mot WDSF for å sondere det
terrenget.
Arbeidsgruppen har foreslått følgende sammensetting
av arbeidsgruppen Linedance
2018-2020:
Prosjektgruppe
Lena Wingaard
Raymond Sarljemijn
Annett Holtet
Arve Tonning
Anne C. Røste (adm)
1-2 representanter fra seksjonen, derav prosjekteier.
Sigurd Ringvoll / Pieter Spilling (?)

3/18-20

Prosjektet plan 2019

4/18-20

Årshjul 2019
Utvalget ønsker å kjøre noen små konkurranser og 7
workshop i de største i Norge.

5/18-20

Breddesamling

6/18-20

Konkrete pågående tiltak samt planlagte aktiviteter/tiltak

8/18-20

Budsjett 2019

7/18-20

Saker til eventuelt

