Protokoll
Norges Danseforbund Region Øst

Møte nr. 1 2020-2022
Dato:
28.09.2020
Tidspunkt: 19:00 – 22.30
Sted:
Teams

Innkalt: Jan Einar Kiil (JEK), Rina Barikmo Au (RBA), Wenche Strøm (WS), Torbjørn Nordhaug
(TN), Marie Barmann Sveen (MBS)
Forfall: Ingen
Referent: Torbjørn Nordhaug
Nestemøte 25/10- klokken 19:30 på Teams
Saksnr. /
år
01/20-22
02/20-22

Hva saken gjelder / vedtak:

Ansvar:

Presentasjon: Alle styrets medlemmer presenterte seg for de øvrige
medlemmene
Konstituering:
Wenche Strøm velges til kasserer,

Alle
Alle

Alle vil bli invitert til alle møter, også varamedlemmer.
Prokura:
Styret ønsker at det skal være to personer som godkjenner regninger før
utbetaling og vedtar at Jan Einar Kiil (JEK) og Rina Barikmo Au
(RBA) begge skal godkjenne regninger.

JEK/RBA

Alle
Alle styremedlemmer må sørge for å godkjenne taushetserklæringen
samt gjennomføre Coronavett kurset.
03/20-22

Henvendelser til årsmøtet fra Diamond Dance (overført til
styremøte fra årsmøtet):
Diamond Dance Sportsdanseklubb forslår at alle med ledsagerbevis til
funksjonshemmede kan komme gratis inn på alle Østlandsserier.
Vedkommende er ikke der som et publikum, men kun som en forlenget
arm til den funksjonshemmede og er helt nødvendig for at
vedkommende får deltatt på konkurransen. Det bør ikke være opp til
den enkelte arrangør å ta stilling til problemet, og dette vil være i tråd
med hva de fleste idrettsarrangører praktiserer:
Vedtak: Styret gir enstemmig sin tilslutning til forslaget og vedtar
at ledsagere med ledsager bevis sleppes inn gratis på
Østlandsserier. Dette vil bli fremhevet i arrangørkontrakten
mellom NDRØ og arrangørklubb.

Alle

Vi forslår videre at det i konkurranser det er bordbestillinger avsettes
bord til denne gruppen aktive og ledsagere uten ekstra kostnad, da det
er nesten umulig for klubbene å ha oversikt hvis ikke disse sitter samlet.
Vedtak: Styret kan ikke se at dette er en sak for NDRØ, da det ikke Alle
er bordplassering på Østlandsserier.

03/20-22

Forslaget oversendes til ND/ Sportsdanseseksjonen, og klubber som
har denne utfordringen bes ta kontakt med arrangør klubb for å få
på plass en avtale.
Henvendelser til årsmøtet fra Diamond Dance
(overført styret da saken kom etter fristen)
I henhold til vårt konkurransereglement, paragraf 15., så skal
utlysninger av konkurranser med link til påmeldinger legges ut senest 4
uker før konkurransedato på forbundets hjemmesider. Dette finner
man også igjen i pkt 8 i Arrangørhåndboken.
Vi opplever relativt ofte at denne fristen ikke overholdes og/eller kun
blir lagt ut på arrangørens egne sider.
Dette medfører mye ekstra oppfølging for både klubber og
dansere/foreldre som da hele tiden må sjekke nesten daglig. I tillegg er
det veldig vanskelig for nye å forholde seg til.
Vårt forslag er derfor at styret tar ansvar for å sikre at invitasjonene til
ØS blir lagt ut innen fristen, da eierskapet til konkurransene vel ligger i
DRØN.
Alle
Vedtak: Det er arrangørklubb som er ansvarlige for at invitasjonen
kommer ut til riktig tid. Styret kan kun bistå i å få arrangørklubb med
å følge reglene.

04/20-22

05/20-22

Henvendelse fra KDK:
Vi søker også regionen om midler til å arrangere den regionale
konkurransen da konkurransen(e) vil være et tap for klubben - vi
ønsker å skape danse aktivitet og mulighet for parene å kjempe om
NM titler! Det ville hjulpet stort for oss som klubb å få en økonomisk
kompensasjon.
Vedtak: Styret ønsker å støtte KDK med dobbelt konkurranse
støtte, samt støtte til premier for åpen klasse inntil kr 75,- per
premie.
Regionale konkurranser 2021:
Vedtak:
ØS1: 13/14-2, ØS2: 20/21-3, ØS3:29/30-5, ØS4: 11/12-9
ØS5 30/31-10, ØS6 4/5-12

Alle

Alle

