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Referat
Perioden 2020 – 2022
Møte nr: 2
Styre: Seksjonsstyret Sportsdans
Dato: 07.10.2020
Tidspunkt: 20.00-23.00
Sted: Teams
Innkalling: Jan Tore Jacobsen, Anita Nagren Langset, Hilde Kristiansen, Philip Kristen
Holmboe, Torkel R Bråthen, Janick Glud Løwe, Mette M Walde
Frafall: NA

Saks nr. /
år
07-20/21

Hva saken gjelder / vedtak
Oppdatering ND
HS 001 - Jan Tore
Jan Tore ga seksjonsstyre en oppdatering på saker som ble
diskutert i HS. Det er satt opp et nytt møte for å gjennomgå
rollefordeling mellom seksjonstyrene og administrasjonen for å
sikre god kommunikasjonsflyt. Neste HS møte i november
ND Admin Bredde Workshop – Hilde
Hilde og Jan Tore har i perioden deltatt på en workshop med
fokus på bredde. Agenda for møte ble noe utvidet i forhold til
opprinnelig i agenda. Hilde ga seksjonsstyre en oppdatering på
hva som var diskutert på bredde workshopen

08-20/21

Økonomi
Budsjett Prognose 2020
Jan Tore ga seksjonsstyret en gjennomgang av pågående rydding
i tidligere budsjett. En del feil postering, samt at det var noe
manglende fakturering. Det meste er nå korrigert, men prognose
gjennomgang ble utsatt til alle korrigeringer er gjennomført
Fortsatt penger igjen av 2020 budsjett. I omstrukturert form skal
noen av prosjektene fortsatt gjennomføres, de resterende
midlene søkes overført til 2021. Kostandene så langt i år, har i stor
grad vært tilknyttet landslaget. Det er blant annet gjennomført 2
samlinger i år

Kommentarer:

Seksjonsstyret ønsker å flytte midler som ikke er brukt i 2020,
grunnet COVID-19 situasjonen, til 2021. Det er bekreftet at dette
er mulig, men det er uavklart om dette effekt på tildeling for 2021,
her avventes en videre avklaring
Budsjett Forslag 2021
Forslag til budsjett skal levers i løpet av oktober, rammene fra NIF
er foreløpig ikke klarlagte, så seksjonsstyret baserer 2021 budsjett
på de initiativer seksjonsstyret har diskuterte er nødvendige for å
øke rekruttering/ bredde og videreutvikle elite

09-20/21

10-20/21

Langsiktig Strategisk Plan
Kommunikasjonsplan Teams 'Kjøreregler' – ble diskutert, det ble enighet i gruppen om
at Torkel skisserer et opplegg for hvordan Teams kan brukes som
en mer effektiv kommunikasjonskanal
Torkel legger frem forslag og tar kontakt med Eirik Bolme for å få
satt opp teams iht. forespeilet struktur
Følgende spesifisering ble allikevel gjort:
Saker og agenda skal være på veggen
Chat brukes som enkel kommunikasjon få deltakere seg imellom
Styret ble enig om at det er viktig at større saker tas opp i
månedsmøtene, mens mindre ting fortsatt kan avklares via
kommunikasjon på Teams
Konkurranser
Oppdatering 2HY2020 – Anita
Status per 07.10 er at 4 konkurranser før høsten er avklart. Det er
opprettet god kommunikasjons med klubbene, smittevern er godt
ivaretatt, rutiner er definert og avklart og med kommunelegen.
Gruppen som er ansvarlig for konkurranse gjennomføring, ønsker
å teste ut et nytt oppsett for timing, første test blir Nidaros.
Hovedhensikt er økt effektivitet i gjennomføring av konkurranser
Øk støtte i gjennomføring av årets fire konkurranser har blitt godt
mottatt av klubbene.
Terminliste 2021 – Anita
For 2021 er det enighet i seksjonsstyret at det legges opp til 6 NS
(3 per halvår). Det blir 1 NS per region per halvår, dette vil også
gjøre det lettere å få gjennomført flere regionale konkurranser.
Det er også enighet om at en for 2021 tester ut en prøveordning
med å gjennomføre NM for standard &latin og 10-dans samtidig.
Linedance ønsker å starte opp med konk. i 2021, det var enighet i
gruppen at line dance kan koble seg på NS sportsdans
konkurransene fra og med NS 1 2021
Oppdatering Dommerkomite – Torkel
Bruk av utenlandske dommere ifom. NM i desember ble diskutert
og gruppen kom til enighet om at en kun skal benytte seg av

norske dommere (som bor i Norge og har norsk dommerlisens) i
alle 4 konkurranser i 2020

11-20/21

12-20/21

13-20/21

14-20/21

Klubbutvikling
Oppdatering klubb outreach
Hilde har vært i kontakt med alle klubbene og bedt dem
presentere en kontakt person for hver enkelt klubb, det er
kommet tilbakemelding fra 6 klubber, men mangler fortsatt en del
tilbakemeldinger
Det jobbes med et kontakt-skjema som skal ut til klubbene, der
hovedfokus vil være å få oversikt over trenerkapasitet, samt få
oversikt over eventuelle planlagte prosjekter på klubb nivå.
Linedance
Oppdatering handlingsplan Linedance –
Det jobbes med å få på plass Linedance utvalg, fortsatt noen
brikker igjen, men det meste er nå på plass. Så snart utvalget er
på plass vil en starte arbeidet med handlingsplanen. Fokus
fremover er å få flere klubber inn i danseforbundet og starte opp
konkurranser. Det vil gjennomføres en allerede planlagt
konkurranse i januar
Para
Oppdatering plan 2021 –
Det jobbes med å etablere et opplæringsprogram for å få
instruktører for rullestoldans på plass. Disse må videre kunne lære
opp eventuelle nye instruktører
Når det gjelder paradans, må en begynne med klubbene og enes
om et opplegg rundt hvordan paradans skal håndteres. En mulig
strategi er å velge ut et antall klubber som kan få støtte til å jobbe
videre med paradans initiativer. Dette vil være fokus i 2021
handlingsplanen
Bredde utvikling
Breddeprosjekt 2020 - Hilde
2HY2020 Skal vi danse Youth – Hilde
Var allerede et prosjekt planlagt for 2020 som ikke har blitt
gjennomført grunnet COVID-19, Hilde la frem en plan til
gjennomføring av prosjektet i samarbeid med 5 klubber.
Hovedfokus for dette prosjektet vil være ungdommer i
ungdomsskole alder. Hilde får mandat av seksjon styret til å gå
videre med prosjektet innenfor den budsjetterte rammen på
100.000 (inkl. reklame materiale i etterkant)
2HY2020 Breddesamling Barn – Hilde
Prosjekt planlagt i 2020, som ikke er gjennomført grunnet COVID19. Prosjektets hovedfokus ar barn i barneskole alder med fokus
på dans inn i SFO. Alle klubber skal kunne søke om støtte til å
kunne avholde 1 gratis kurs på en utvalgt SFO. Kurset skal
avsluttes med en lokal konkurranse. Budsjett - Lagt opp til 5 søker
klubber, 94.000, - enstemmig vedtatt
Det er også utviklet nye prosjekter for 2021, både for bredde,
Youth og para
Viktig at alle deltakerne som deltar på de to ovenfornevnte
prosjektene legges inn i deltaker.no. Hovedformålet er å få

deltakerne med seg over i klubbene etter endt gratis kurs

15-20/21

Rekruttering & Konkurranse
Oppdatering plan 2021 –
Foreløpig på plan

16-20/21

Elite
Kompensasjon søknad
Kompensasjon ungdom 2HY2020 'Norsk sportsdans til nye høyder' –
Janick presenterte et forslag til en ny satsningsmodell for å øke
nivået i norsk sportsdans. Hovedfokus vil være satsing på
fremtidens par samtidig som dagens elitepar opprettholder
støttet. Det vil bli jobbet videre med modellen, som skal sikre at vi
får norske dansere opp på et bra internasjonalt nivå innen de fem
neste årene. Janick har aksjon å spesifisere opplegget mer i detalj
ifom. budsjett søknaden for 2021

17-20/21

Utøver
Oppdatering plan om veien videre –
Avventer status til neste gang

18-20/21

Utdanning
Trener- & Dommerforeningen Utdanningsplan 2021 Langsiktig utdanningsplan –
Avventer status til neste gang

19-20/21

Eventuelt
Ny regions inndeling og opptjening av poeng i rekruttering og
konk klassene – Mette
Det har i noen regioner vist seg vanskelig å få gjennomført
regionale konkurranser grunnet få påmeldte deltakere. Det ble
diskutert mulighet for å slå konkurranser sammen med andre
dansegrener eller eventuelt diskutere med regionene om en kan
se på en felles modell for poeng opptjening, slik at en også kan
opptjene poeng utenfor egen region. Hilde får ansvar for å følge
denne aksjonen opp videre
Søknad om støtte til nytt dansegulv Steinkjær Danseklubb –
Seksjonsstyret har mottatt en søknad om støtte til nytt dansegulv.
Søknad avslått med begrunnelse i at klubben må ta kontakt med
NIF lokalt, for søknad om støtte.

