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Referat 

Perioden 2020 – 2022 
Møte nr: 2 

 

Styre: Norges Danseforbund Region Nord 
Dato: 20.09.2020 
Tidspunkt: 20:15 – 21:30 
Sted: Teams 
 
Innkalling: leder Gunnar Albrigtsen, nestleder Monica Rasmussen, styremedlem Lars Birger 
Ditlevsen, styremedlem Rita Johansen 
Frafall:  
 

Saks nr./år Hva saken gjelder / vedtak Kommentarer 
 

13 Info om hva som skjer fra sør til nord Kort orientering om hvordan 
dansens står i alles miljøer og 
generelt. Har heller ingen som deltar 
i konkurranser. 

14 Kurs, aktivitetslederkurs Bare to påmeldte pr nå. Sjekke om 
kurset kan kjøres på teams. 
Styremedlemmer få dekket kursene? 
Dette for å øke kunnskapen til 
styremedlemmer for å kunne 
rekruttere. 

15 NNM 2020 Avlyst. Dette grunnet 
koronarestriksjoner. 

16 Nytt danseår 2021 - hva vil vi få til neste 
år? 
 

 

17 Nytt fra tinget Nye innvalgte frå nord: 
Embla vara ungdom, Line til 
linedancekomiteen, Gunnar til 
swing- og salsaseksjonen. Tracy i 
valgkomiteen. 

18  
Profilering 

Like jakker eller t-skjorter. 
Representasjonstøy, profilering. 
Stoppet opp på grunn av korona. 
Usikkert hvordan dette skal 
finansieres, dette må vi se på når 
den tid kommer.  

19 Teams konto for NDRN 
 
 
 

Danseforbundet bestille teams 
konto for regionene? Dette er under 
behandling. 
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20 Info fra styreleder: Alt vi ikke bruker av 
penger i år, kan føre til at vi ikke får 
tilskudd neste år. Forslag på å gi 
koronamidler til klubbene. 

Dette behandles på neste styremøte. 
Lage premisser for hvordan midlene 
skal tildeles. 
Leder sjekker hvordan det kan 
gjøres. 

21 Oppdatering BG2020 Lokalisering, hvor skal dette foregå? 
Fjellheisen? 
Urbant, hip hop, break, september 
2021.  

22 Eventuelt: 
Hvordan sier vi i fra når vi ikke kan møte 
på styremøter. Dette må vi bli enige om. 
 
NNM 2021, Bodø. Er det for tidlig å 
planlegge til i mars? Backup for høsten 
2021?  
Leder kontakter arrangøren i Bodø. 
 
 
2024, Bodø ønsker et større mesterskap i 
forbindelse med at de er 
kulturhovedstad. 
 
 
Hvilke arrangement ønsker vi ti Nord 
Norge? Dette må vi tenke litt på 
framover. 

 
 
 
 

 

 

 


