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Referat 

Perioden 2020 – 2022 
Møte nr: 1 

 

Styre: Norges Danseforbund Region Nord 
Dato: 30.06.2020 
Tidspunkt: 18:00 – 20:00 
Sted: Teams 
 
Innkalling: leder Gunnar Albrigtsen, nestleder Monica Rasmussen, styremedlem Lars Birger 
Ditlevsen, Rita Johansen, Line, Maja Katrine Sneve Elvemo, 
Frafall:  
 

Saks nr./år Hva saken gjelder / vedtak Kommentarer 
 

1 Velkommen til våre nye 
styremedlemmer! 
 
 

Presentasjon av de fremmøtte 

2 Konstituering av styret. 
 

Anleggsansvarlig: avklare dette opp 
mot kretsene 
Økonomi: ekstern hjelp leies inn til 
en kostnad av 500-1000 kr pr år. 
Prokura: Styreleder og nestleder, 
Rita Johansen ved behov. 
Ordstyrer: Gunnar 

3 Innspill fra Dans Fauske: NNM 
Fauske – 3.-4. okt. eller 17-18.okt. 2020? 
leder har fått en tlf. fra Plamen og Heidi 
(Styreleder + styremedlem/trener) i Dans 
Fauske, der nå Street Challenge har blitt 
avlyst ut året pga. at nasjonale 
konkurranser ikke tillates enda. Regionale 
konkurranser tillates, dermed er NNM ett 
tillatt og lovlig arrangement – og de 
ønsker nå å snu seg om å arrangere 
dette, hvis vi også synes det er en god 
idé. Har sendt mail til forbundet for å 
sjekke datoene, og klubben sjekker ut 
lokalt med lokaler og annet i løpet av 
morgendagen. Dette for å vite mest mulig 
før vårt møte.  
 
Informasjon fra styreleder: åpning for 
nærkontakt trening fra medio august. 
Oktober           konfirmasjon, dette kan 
gjøre det vanskelig i forhold til deltakelse.  

 Støttes fra NDRN 
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Eventuelt at de går ut med dato, 
påmeldinger vll da vise om dette er 
mulig.  Styreleder Sjekker datoene slik at 
dette er avklart i forhold til sentrale 
datoer. 
 
 

4 NNM 2021 og 2022 – datoer.  
Sjekker datoer med admin/kontoret og 
seksjoner, Bodø ønsker gjerne overta 
datoen til Skaun, midt i mars – noe 
styreleder også tror er lurt med tanke på 
terminlista fremover. Da får vi også 
vurdere om vi skal be om samme 
tidspunkt hvert år, og lyse ut 
arrangement for 2022. 

Vil låse datoen for framtidige år. 
Ønsker å ha dette som en fast dato. 
 

5 Barents Games. 
3. – 5. september 2021, Tromsø, 15 – 25 
år, hiphop og breaking.  
Dans inn i første BG!  
Årets BG i Finland ble tatt av 
koronasmitten, og det har vært usikkert 
om alle arrangement ble utsatt ett år – 
men det er nå bestemt at man kjører som 
planlagt. Magnus Leonhardsen i 
idrettskretsen er prosjektleder for 
arrangementet, og jeg har god dialog 
med ham om dette. Har nå bedt om en 
skikkelig redegjørelse for hvor mye av 
«utgiftene» som faller på oss i regionen, 
men har allerede fått fra 
Tonje(generalsekretær) at vi kan søke om 
50.000 for arrangementet neste høst. 
Mener at her bør vi bare kjøre på, og få 
markedsført unge urbane dansere best 
mulig, bruke NNM 2021 som 
«kvalifisering» og da få mest mulig 
urbane dansere som i dag danser som 
freelancere til å melde seg inn og på.  
Mulig her å markedsføre alt av nordnorsk 
dans også – skal vi forsøke å få til noe 
annet samme helgen? Ledersamling, 
workshop eller annet? 

Finne lokale til dans, få til et godt 
arrangement på BG. Få flere 
danseklubber til å komme for å være 
med på et show.  
Workshop, dansehappening. Invitere 
flere stilarter. Få dansen inn i BG. 
Batteling i break og hip hop. 
 

6 Aktivitetslederkurs i barnedans, 10. – 11. 
oktober, Tromsø.  
Markedsføre dette til alle vi kjenner, dele 
på FB og egne sider – fylle kurset maks! 
Stand på UiT under StudExpo bør være 
mulig å få til for å få rekruttert inn nye 
trenere fra pedagogmiljøene.  

Finne vertskap som kan tilby 
overnatting, bruke mindre penger på 
hotell og mere på aktivitet. Rø 
banken i Tromsø har gjort avtale 
med DRNN. 2000 kr for leie av dette 
lokalet. 
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Jobbe aktivt mot kulturskolene, 
finne løsninger som kan gi et godt 
samarbeid.  

7 Årshjul 2020 – 2022. 
Sender ut dette, så tenker jeg at vi bruker 
dette også som ett arbeidsdokument for 
å fylle inn andre ting, og nye ting vi 
ønsker å jobbe med. Lett å se datoer på 
for arrangement, møter og annet! Se 
gjerne på dette, og kom med innspill på 
hva vi skal dytte inn 
 
 
 
 

Se over årshjulet til neste årsmøte. 
 Følges opp. 

8 Styremøte i sammenheng med kurset i 
oktober?  
Hvis mange fra styret kommer til å ta 
kurset selv, så tenkte jeg at dette kan 
være en gylden sjanse til å få til ett 
styremøte der vi (flest mulig) også er 
samlet. Hva tenker dere på dette? Hvor 
mange i styret ønsker å melde seg på 
kurset? 

De som skal på kurset gir beskjed til 
leder, så ser vi hvor mange som 
fysisk er i Tromsø, styremøte og 
resten på teams. 
 

9 Klubbutvikling. 
Litt på siden av regionens arbeid, siden 
dette er noe jeg gjør på vegne av 
Danseforbundet sentralt – MEN jeg 
ønsker å se om jeg kan få til å samkjøre 
noen prosesser slik at vi kan få enda mer 
ut av noen klubbutviklingsmøter. Fem 
klubber har pr nå meldt sin interesse, 
Kirkenes, Tromsø Swingklubb, Bodø 
Danseklubb (den nye sammenslåtte), 
Balance – Mosjøen, og Steps – 
Sandnessjøen.  
Tanker er å kunne samkjøre møter lokalt 
når jeg samtidig reiser ut på vegne av 
forbundet. Har noen innspill og hørt noe 
som vi bør ta med på «turen»? 
Har vi noen gryende dansemiljø som også 
kunne tas med samtidig? Har vi noen som 
bor i området som kan tenke seg å være 
med på et eller flere av disse besøkene? 
(uten at vi kaster penger ut av vinduet) 
Håper på gode innspill fra dere!  

Lars Birger og Monica vil gjerne være 
med på dette, rekruttere flere til 
dansemiljøet. 
 

10 Urban happening i nord! 
For ca to år siden så bestemte vi oss for 
at vi skulle få til en urban happening her 
nord. I fjor hadde vi flere med urban 

Maja og Monica tar ansvar for å 
prøve å dra dette i gang. 
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bakgrunn i styret, noe mindre i år. Hvilke 
tanker gjør vi oss om dette i år, og 
hvordan kan vi få til noe slikt? 
Kan det kombineres med NNM eller BG? 
Vil vi ha en egen helg? 
Sted og tid? 
Kan vi også fremskynde noe av dette hvis 
vi får til NNM2020 i Fauske sammen med 
DF? 

11 Dansens dag!  
29.april. Hva gjør vi får å markere oss 
bedre på denne dagen? 
Danseskolene er variabelt flinke til å 
markere seg på denne dagen, hvorfor 
gjør vi i forbundet lite ut av denne dagen. 
Trenger vi noe materiell fra sentralt for å 
få jobben bedre gjort? 

Danseforbundet må prøve å finne en 
felles mal for hvordan denne dagen 
skal markeres på de ulike plassene. 

12 Felles lokaler for dans. 
Foreslår å få til ett orienteringsmøte til 
høsten og samle de lokale grupperingene 
som kan være interessert i dette, og se på 
hvor stort grunnlaget er for å jobbe 
videre med saken.  
 

Se hvor stort interessegrunnlaget er 
før vi tar dette videre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


