Referat
Nr 18- 2016-2018

Styremøte Freestyle IDO-seksjonen
Dato:
11.juni 2018
Tidspkt.: 16.30 til 22.30
Sted:
Lillestrøm - Oslo
Innkalt : Bettina Wichmann ,Heidi Jappee, Espen Kristiansen, Emilie Bakken,
Eirk Bolme, Ann-Kristin Helleberg
Forfall: Eirik Bolme

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

184/16-18

Godkjennelse av referat fra møtet 7.mai 2018

Ansvar:

Seksjon
Forslag til vedtak
Referat er godkjent
Innkalling godkjennes
Inhabilitet: Er noen i styret inhabil i saker som skal
behandles?
Heidi var inhabil i sak 189/16-18 vedr søknad fra 2 Dance og forlot
rommet under behandlingen av denne saken.

Saker til eventuelt: Det ble ikke meldt inn saker til
eventuelt.

185/16-18

Terminliste 2019
Tildeling av konkurranser for 2019.
Tildeling foretatt og oppfordringer om å søke på konkurranser sendt
til respektive klubber.

Sensitivity: Internal

Admin

Frist for tilbakemelding: innen fredag 15. juni kl. 12:00

186/16-18

Show VM- uttak

Heidi

Uttak godkjennes:
TC VM Show: Må avklares
Reiseleder VM Show: Må avklares

187/16-18

VM i Disco

Bettina

Uttak er godkjent bortsett fra en endring på regjerende
verdensmester
TC VM Disco: Må avklares
Reiseleder VM Disco: Må avklares

188/16-18

EM i Jazz og Moderne

Heidi

Uttak behandlet. Det må være flere dansere på reservelisten for
juniorer da konkurransen kolliderer med VM i Disco.
TC VM Jazz/Moderne: Må avklares
Reiseleder VM Jazz/Moderne: Må avklares

189/16-18

Søknader:
Fra Step Up vedr. FDJ6
•

•
•
•

Klubben ønsker dekket startavgiften til førstegangsstartere
så det blir lettere for klubber å få med nye deltagere:
Vedtak - klubben må sende inn oversikten over
førstegangsstartende senest innen 1 uke etter konkurransen.
Tillatelse til å bruke to VIP dommere
Vedtak: Avslått
Tilskudd til medaljer til team
Vedtak- avslått
Åpen bedømming på TEAM over 11 år
Vedtak: Avslått med henvisning til barneidrettsreglene.
Søknad fra 2 Dance:
Søknad vedr støtte til treningsleir 17-19.august
Vedtak: Avslått

190/16-18

Nytt elektronisk system
Plan for gjennomføring av opplæring
Forslag til datoer for utregner kurs i V4D og manuelt på papir.

Sensitivity: Internal

Seksjon

21. og 22. august. Kurslærer Øyvind Gulli
Starter med opplæring i u/11 registrering
Alle klubber oppfordres til å sende en representant?
De som skal arrangere konkurranser må send en representant.
Adm sender ut invitasjon til utregnerkurs.
Vi ser en stor utfordring i at klubbene selv skal håndtere
utregnersystemet. Pr i dag driver vi rovdrift på utregnerne.
Anbefaler at man oppretter et profesjonelt lag som håndterer
utregning.
Færre konkurranser pr år pr klubb vil gjøre det vanskeligere for en
klubb å opprettholde og vedlikeholde kompetanse på systemet.

191/16-18

Dommeruttak
Liste på dommere må utarbeides

Seksjon

Liste fra ADFP jobbes med, men er ikke klar
Veiledning for uttak må ferdigstilles
Administrasjonen skal følge veiledningen

192/16-18

Presisering av regelverk
Seksjon/Heidi
- Oppdatering av regelverket :
o Regler vedr. male IDO reglementet
o Fotnote vedr. PA redance IDO reglementet
Nye punkter
o Norgesmester som ikke fyller 13 år inneværende år
kan ikke kåres. Følger samme regler som dersom det
er en gutt i sammen klasse
- Ønsker at reglementet blir oppdatert med alle vedtakene som
er blitt gjort i seksjonen, og at disse blir informert om på
Dommer- og trenerseminaret i august.
Ranking for våren 2018 ifht stipend

193/16-18

Seksjonen har besluttet med bakgrunn i resultater denne våren
at også Joakim Visnes skal tildeles stipend ut fra rankinglistene
slik de foreligger pr i dag i Freestyle.
Nadine beholder sin plass på rankingen og mottar dermed
stipend for våren 2018.
Dette er et unntak fra regelen denne våren, og vil ikke sette
presedens for kommende sesonger og ranking.

Sensitivity: Internal

194/16-18

Dommer- og trenerseminar
Saker som skal tas opp
• Egne gutteklasser
• Dømming på festivaler for ufaglærte
• Oppdatert reglement for høstsesongen

193/16-18

Vedtak siden forrige møte
-

Dispensasjon for å kjøre felles klasser for gutter og
jenter i FDJ5.

194/16-18

Søknad om Prøvedømming i Disco under VM.
Saken ble utsatt til neste møte.

195/16-18

Klage på Uttak – EM Disco/Disco Freestyle Chomutov2018
Seksjonsstyret har etter undersøkelser og konferering med
lignende tidligere saker kommet frem til at uttaket for EM i
Disco er korrekt og ingen endring vil gjøres.

196/16-18

Eventuelt

Neste møte avholdes:
- 15. juni kl. 17:00

Sensitivity: Internal

