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               14. juni 2018 

 

 

MEDLEMSMØTE I GRENSEKSJONEN FOR 

Freestyle og IDO-grener 

 

LØRDAG 16. JUNI 2018 – kl. 11.30 

MOXY 

 

 

DAGSORDEN: 

 

1 Godkjenne de fremmøtte representantene. 

2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

3 Velge dirigent, sekretær, tellekorps og 2 representanter til å undertegne 

protokollen. 

4 Behandle beretning for Grenseksjonen 

5 Behandle grenseksjonens regnskap i revidert stand, dog slik at regnskapet skal 

fremlegges og endelig godkjennes på NDs forbundsting.  

6 Behandle innkomne forslag og saker. 

7 Fastsette kontingent og avgift. 

8 Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 

9 Velge/innstille til oppnevning følgende tillitsmenn/kvinner for tingperioden: 

Leder  

Nestleder,  

3 styremedlemmer og  

3 vararepresentanter.  

Ett medlem i seksjonstyret skal være en ungdomsrepresentant og skal ved valget 

være i alderen 15-26 år. 

Valgkomité: Leder, 2 medlemmer med 2 varamedlemmer. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

NORGES DANSEFORBUND 

 

 

 

 

 

Bettina Wichmann                                                    Mona Kristiansen 

  (sign.)                                                             (sign.)                                                                                     

Seksjonsleder      Generalsekretær 
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Sak nr. 1 Godkjenne de fremmøtte representanter 

 

Forslag til vedtak: De fremmøtte delegater er godkjent 

 

Sak nr. 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 

 

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 

 

 

Forslag til forretningsorden  

  

• Tinget og seksjonens medlemsmøter ledes av valgte dirigent(er).  

• Referat føres av de valgte sekretærer  

 

• Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for inn-

ledningsforedraget og for de representanter hvis forslag står på sakslisten, settes taleti-

den til 3 minutter første gang og 2 minutter andre- og tredje gang.    

o Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutts taletid.   

o Dirigenten kan foreslå forkorting av tale tiden og strek for de inntegnede talere  

 

• Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.   

o Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med representan-

tens navn og klubb.  

o Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes frem etter 

at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering.  

o Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten 

• Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som 

Norges Danseforbunds lov fastsetter. 

• Forslag og vedtak føres inn i protokollen med avgitte stemmer for og i mot.  

 

 

Forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden er vedtatt 
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Sak nr. 3 Valg av dirigent, sekretærer, tellekorps og to representanter til å undertegne 

protokollen. 

 Innstilling: 

- Dirigent: Trond Søvik 

- Sekretærer: Mona Kristiansen og Eirik Bolme 

- Underskrivere av protokoll: Ann-Kristin Helleberg og Lars Gravdal 

- Forslag til vedtak: Foreslåtte personer velges. 

 

 

 

 

Sak nr.4 Behandle beretning for grenseksjonen 

 

Forslag til vedtak: Fremlagte beretninger er godkjent  

Beretning er publisert her 

  

 

          

 

 

Sak nr.5 Behandle grenseksjonens regnskap 

 

Behandle grenseksjonens regnskap i revidert stand, dog slik at regnskapet skal 

fremlegges og endelig godkjennes på NDs forbundsting. 

 

Regnskap for 2016 og 2017 er publisert her.  

 

Forslag til vedtak: Ingen kommentarer til regnskapet for 2016 og 2017 

 

 

Sak nr.6 Behandle innkomne forslag og saker 

 

Det er ingen innkommende saker 

 

Sak nr. 7 Fastsette kontingent og avgift. 

Saken blir behandlet på forbundstinget i ND. 

 

 

Sak nr. 8 Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 

Saken blir behandlet på forbundstinget i ND. 

 

 

 

 

Sak nr. 9  Valg 

 

Valgkomiteens redegjør for sin innstilling 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/FÅrsberetning-2016-2018-for-freestyle-og-IDO-grener.pdf?mtime=20180601131826
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/Regnskapsrapporter-2016.pdf?mtime=20180613221522
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/Regnskapsrapporter-2017.pdf?mtime=20180613221518
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Valg av: 
Leder 
Nestleder 
3 styremedlem  
3 vara 
 
 
Her er lovteksten slik den er i dag  

Grenseksjonen for Freestyle og IDO-grener innstiller til forbundsstyret på oppnevning av 

leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 3 vararepresentanter. Ett medlem i seksjonsstyret skal 

være en ungdomsrepresentant og skal ved valget være i alderen 15-26 år. 

 

Valgkomité: Leder, 2 medlemmer med 2 varamedlemmer. 
 

 

Nytt forslag ( Behandles kl 10. under forbundstinget) 

Medlemsmøtet i grenseksjonen innstiller til hovedstyret på oppnevning av leder, 

nestleder, 3 styremedlemmer og 2 vararepresentanter. 

      Ett medlem i seksjonsstyret bør være en ungdomsrepresentant og skal ved valget  

      være i alderen 15-26 år. 

 
Valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

 
 

 
 
 

Valg:  

 

 

 

 

 

 

 


