Protokoll
Møte nr. 4 - 2019-2020
Dato:
Kl.
Sted:

21. August, 2019
17.30
Skype

Tilstede: Sissel Myren, Erling Langset, Heidi Jappee, Lisa Mari Sæther, Huyen Huynh, Aina Nygård,
Anita Langset (PD), Alexandra Kakurina (Adm)
Frafall: Nancy Gogstad, Raymond Sarlemijn, Åsmund Eggen, Michelle Lindøe Enger (HS)
Saks nr. /
år
25-19/20

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Godkjennelse av referatet nr 2 – referatet godkjent på mail.

Alle

26-19/20

Dispensasjonsøknader
- Amaze Dansekubb
Innvilget med forutsetning at dommerne gjennomfører
obligatorisk Modul 1 for dommerutdanningen.
- Martine Schultz
Seksjonen trenger mer informasjon. De tar kontakt med
vedkommende. Heidi sender svar og følger opp.

27-19/20

- Emilie Aasterund Bakken
Innvilget. Erling sender svar.
Rutiner dommeruttak.
Ref. Mail fra administrasjonen 09.07.19
Seksjoner ønsker å endre rutiner ifm dommeruttak for å tilpasse
grenspesifikke behov.
Seksjoner fremlegger saken for førstkommende HS møte.

28-19/20

Oppdatert regelverk for Hoveddommere
Enighet om at Hoveddommer skal oppnevnes når konkurransene
tildeles, og skal ikke være hemmelig.
Info om HD publiseres så fort som mulig minst 3 måneder i før
konkurransen.
Dette skal legges inn i Hoveddommerdokument

29-19/20

NM-deltagelse for utenlandske par
Er det en regel i alle seksjoner at utenlandske par kan delta i all årets
konkurranser, men ikke i NM?
Vedtak: Det er lov å delta i NM for utenlandske utøvere men de
tildeles ikke NM tittel og medaljer.
Dette skal presiseres i alle grenspesifikke konkurransereglement.

Alle

30-19/20

Informasjon fra Utdanningsansvarlig
- Status kurs og utdanning
Kurskalender høst 2019 er oppdatert. Det jobbes med kursplan
for 2020. Seksjonene har begynt å levere ønsker og behov. Men
mangler fortsatt tilbakemelding fra swing. Det har også blitt
send forespørsel til klubbene for å kartlegge ønsker og behov for
kurs i fremtiden.
- NIF i samarbeid med NIH arrangerer Barn- og
Ungdomstrenerkonferansen 20-21 september.
- Ny oppdatert utdanningsside. Informasjon om
trenerutdanning er oppdatert. Oppdaterte dokumenter og info
om Dommerutdanning kommer så fort tilbakemeldingene fra
alle grenene er samlet.
Ref mail fra Sportsdrill 13 mai 2019

31-19/20
Lisa Mari er inhabil i denne saken.
Sportsdrill har fått tilbakemelding om å endre retningslinjene rundt
premiering av rekrutt (11-12år) ihht til barnebestemmelsene fra
Akademiet.
Vi stiller spørsmål til om det er nødvendig å gjøre endringer i
retningslinjene våre.
Barneidrettsbestemmelsene skal følges mtp lik premiering for barn
under 11 år. Så lenge retningslinjer er ikke i strid med
bestemmelsene så er det i orden.
32-19/20

Praksis i forbindelse med privat utdanning i ND
Finnes det, eller kan vi lage en mulighet for å ta utdanning i ND
privat, dersom det er for få til å ha kurs – og det går for mange år
mellom hvert kurstilbud?
Det har kommet forslag om obligatorisk vurderingstime i
forkant av eksamen. Dette er spesielt aktuelt for Trener 2 i
Swing, Sportsdans og Urbant. Saken vurderes og diskuteres på
neste møte.

33-19/20

Seminar eksisterende kursholdere
Behov for oppdateringskurs for eksisterende kursholdere og kurs for
nye kursholdere.
Ønske om å gjennomføre dette i 2020. Det skal utarbeides en
plan og budsjett. Viktig å være tidlig nok ute med informasjon.

34-19/20

App for lisenser
Vi snakket sist om det kunne lages en app for hvilke lisenser hver
dommer har. Hva er status her?

35-19/20

Det er en ny digitaliserings prosess i idrettens systemer. Adm har
vært på møte med IT som jobber bla med nytt medlemssystem.
Der er det en mulighet til å laste ned en app hvor all informasjon
skal kunne finnes. Saken følges opp i femtiden.
PD-update
Dommerlisens for aktive utøvere
Urbant – Utøvere på høyt nivå som anses som profesjonelle kan
dømme lavere klasser. Det må lages klare retningslinjer.

Alexandra

36-19/20

Eventuelt
Informasjon fra Huyen om status ift til deltakelse i
internasjonale WDSF konkurranser (Battle).

37-19/20

Neste møte
Skype - Onsdag 2 oktober kl. 17.30

