Protokoll
ND’s Akademi
Møte nr. (5) 6- 2019-2020
Dato:
Kl.
Sted:

27.11. 2019
17.00
Ullevål Stadion

Innkalt: Erling Langset, Nancy Gogstad, Heidi Jappée, Åsmund Eggen, Huyen Huynh (over tlf), Aina Nygård
(over tlf), Michelle Lindøe Enger (HS), Anita Langset (PD), Alexandra Kakurina (adm), Tonje Røjland (adm).
Forfall: Sissel Myren, Lisa Mari Thomassen Sæther, Raymond Sarlemijn (LineDance)

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

37-19/20

Status - runde rund bordet
Godkjennelse av referatet fra møte nr 4. Referatet er godkjent.

Alle

Påminnelse om rutiner av godkjennelse og oppfølging av referater:
Referatet skal sendes på mail og skal være godkjent innen 1 uke.
Deretter sendes referatet til seksjoner med frist for tilbakemelding.

Alle

38-19/20

Akademimøte nr.5 - 2 oktober 2019 ble kansellert grunnet få saker
og manglende oppmøte.
Seksjoner er pliktet til å stille med vara representant dersom
ingen kan stille.

39-19/20

Dommer- og Trenerseminar 29-30/8-2020
Sted: Adm har fremlagt de beste alternativer rundt Gardemoen
området. Det rimeligste alternativet bør velges. Alexandra tar kontakt
med Quality Gardemoen med oppdatert forslag til avtale.
Forslag til programmet er fremlagt.
Ansvarsfordeling:
Booking av foredragsholdere fellesdeler, budsjett og påmelding:
Alexandra
Grenspes.deler - Faglig innhold, booking av foredragsholdere,
timeplan, kontakt med dommere, oppfølging av deltakere under
arrangementet:
- FDJ: Nancy, Heidi
- Sportsdans: Erling, Anita
- Urbant: Huyen
- Sportsdrill: Lisa Mari
- Swing og Salsa: Aina
Utstyr:
ND står selv for rygging av dansegulv/dansematter.
Det bør skaffes dugnadshjelp ifm rygging av NDs gulv.
Freestyle: Heidi undersøker muligheten for dansematter som skal
legges for freestyle og swing. Swing behøver dansematter kun
søndag.
Urbant og Sportsdans: Trenger parkettgulv og skaffer dugnadshjelp.
Gulvet skal fraktes og legges torsdag kveld evt fredag morgen.
(Åsmund, Anita)

Erling, Alexandra

Alle

Status foredragsholdere: Foredragsholdere skal forespørres så
fort som mulig.
Forslag og ideer som har kommet:
-

40-19/20

Forsalg fra Urbant om bruk av DJ på kvelden? Forslaget er
positivt mottatt men det må sjekkes ift budsjett og muligheter
på hotellet. Åsmund forhører med DJ og pris.
Forsalg om å oppfordre klubbene til å sende minst en på
kurs?
Videreformidling av at Målet med seminaret skal være
kompetanse heving og kommunikasjon.
Akademiet ønsker å innføre at det er (obligatorisk)
nødvendig med kvalifiserte trenere som har gått minst trener
1.

Kurskalenderen 2020

Alexandra

Kurskalenderen for våren 2020 er publisert:
https://www.danseforbundet.no/kurs-og-utdanning
Det er også interesse for
- Salsa og Aktivitetslederkurs i Nord Norge
- Trener 1 i Hip Hop og Salsa
Dette følges opp av Utdsanningsansvarlig.
41-19/20

Mail angående internasjonal dommerutdanning.
Etisk diskusjon:
Saken er ikke konkludert. Akademiet trenger mer info.
Tonje tar kontakt med NIF ang saken.

42-19/20

Oversikt over hvilke seksjoner som nå er ferdig med hvilke
utdanninger.
Saken følges opp av Utdanningsansvarlig.
Urbane stiler. De har kjørt 2 stk VIP kurs og har levert D2.
Freestyle har kjørt D2 pilot etter den nye modellen (5stk er
nyutdannet som er på prøvedømming fase nå). Utvalget jobber
videre med forbedringer og innholdet til 2020. Skal ferdigstilles i
Desember.
Swing: Venter på tilbakemelding fra seksjonen.
Sportsdans: Venter på Godkjennelse av trener 3 fra NIF.

43-19/20

Forslag til kompensasjon dersom kurs ikke kan avholdes.
Det har kommet inn spørsmål:
Dersom en danser ønsker utdanning, men det er ikke nok deltagere til å
holde kurs, så vedkommende ønsker å ta utdanningen privat.
Hva vil ND kompensere?
Hvis ingen/eller liten kompensasjon: hvilket tilbud har ND for denne
utfordringen?

NIFs regler.
T2 arrangeres annet hvert år.
Det oppfordres til å jobbe aktivt med rekruttering.

44-19/20

NM-uka: Hvilke seksjoner skal delta?
Seksjoner har vedtatt.
Urbant
Freestyle

45-19/20

Oppmøte
Alle seksjoner har skal ha en person i Akademiet, samt en vara.
Det må møte en fra hver seksjon på hvert møte, slik at Akademiet er
vedtaksføre.

Eling, Tonje

Alexandra

Vedtak: Seksjoner er pliktig til å stille med min en person på
Akademimøter.
46-19/20

Mangel på dommerkomite i Sportsdans.
Leder av Akademiet skrevet til Sportsdans-styret, 21 oktober med en
ukes frist for tilbakemelding, og bedt om en klargjøring rundt denne
komiteen.
Dommerene til høstens konkurranse har vært svært spesielle, og det
mistenkes at det slett ikke er nedsatt noen komitee.
Sportsdans har hittil ikke svart.
Akademiet ser at seksjonen behøver hjelp og ønsker å presisere at
dommerkomiteen skal godkjennes av HS og Akademiet.
Akademiet kommer med forslag om komite.
Vedtak: Dommerkomiteen skal godkjennes av akademi.

47-19/20

48-19/20
49-19/20

Samarbeidet angående ulike seksjoner til CDF.
Både ND, og Norwegian dans ønsker velkommen til alle andre
seksjoner som også kan tenke seg å ha enten en nasjonal. Eller en
internasjonal konkurranse på samme datoer som CDF.
Dato er neste år 12-13 desember, og den bestemmes av det NordEuropeiske samarbeidet.
Urbant er positive ønsker god finansieringsplan.
Swing?
Feestyle er usikre ift til terminliste.
“WDSF 2020 Survey regarding “The Future of DanceSport” ble
utfylt etter tilbakemelding fra seksjonener, admin og akademi.
Neste møte: Telefonmøte 05.02.20 kl. 17.30

