REFERAT
Seksjonsmøte
SEKSJONEN FOR SWING, SALSA OG ROCK`N ROLL

Dato:
20.08.16
Tidspkt.: kl. 20.00 – 01.00
Sted:
Thon Hotell Triaden - Lørenskog
Tilstede: Tom Skamo, Aina Nygård, Trine Bekken, Vegard I. Heia , Arve Tonning, Kamelia
Javadi, Sissel Myren
Ikke tilstede: Alf Utby
Saks nr.
/ år
08/201618
09/201618

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvarlig:

Bli kjent / Gjennomgang av konstituering av styret

Sissel

10/2016
- 18

Godkjenning av saksliste

Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent

Saker til eventuelt
RR seminar
Overgangsreglement
Reglement til høring: Bugg og Salsa
Konkurranse håndboka
GDSO m/ Nordisk Bugg Cup
NM i Bodø
11/ 2016
-2018

SALSA:
Følgende personer er foreslått i utvalget:
Kamelia Javadi OSI
Tom Skamo: Seksjon for swing og salsa
Morten Krogh: Salsakompaniet
I tillegg skal følgende personer forespørres:
Jazzy Ruiz: Salsakompaniet
Representant fra Tromsø Salsa Klubb
Jarl-Tore Helmobakk: Latin Dancelab
VEDTAK:
Utvalget får mandat til å hente inn ressurspersoner inn i utvalget.
Representantene i utvalget bør ha geografisk tilhørighet fra ulike regioner.

Sissel
Aina
Tom
Kamelia

UTDANNING:
T1 utdanning – må ferdigstilles.
Dokumentet sendes til Aina Nygård for faglig gjennomgang i forhold til krav
til T1 utdanning i forbundet. Utvalget ferdigstiller utdanningen i samarbeid
med administrasjonen.
VEDTAK:
T1 skal ferdig stilles i løpet av høst 2016.
D2 utdanning
Utdanning av nasjonale og regionale dommer i salsa planlegges å starte opp i
2017.
Forslaget er at det er nok kompetanse i Norge til å lage utdanningen selv og
at vi ikke leier inn Internasjonal hjelp. Vi starter arbeidet med D2
dokumentasjon i 2016.
VEDTAK:
Jazzy Ruizengasjeres til å starte arbeidet med D2 utdanningen i år.
D2 utdanning skal tilbys fra 2017.
Internasjonal instruktører tilbys på dommerseminar 2017 for på fyll.
REGLEMENT:
Reglementet skal ferdig stilles høsten 2016.
VEDTAK:
Utvalget selv ser på tilbakemeldinger og samarbeider med de de trenger for å
fullføre reglementet i Salsa i alle underliggende stiler.
MÅL for utvalget:
Komme med en oversikt over hva som er planen resten av 2016,
bør ha tiltak i bredde 2016 (breddesamling)
Levere inn salsa budsjett 2017 i løpet av oktober og
evnt komme med et budsjett over dette.
Starter opp T1 kurs etter NM i februar.
D2 skal startes tidlig 2017.
VM REPRESENTASJON:
Er det ønskelig å sende et par for å representere Norge i
VM i november?
VEDTAK:
Seksjonen støtter at Jazzy m/partner kan reise
Seksjonen søker støtte fra Hovedstyre
I tillegg sendes Kamelia og Tom som obervatører:
Dokumentere nivå
Dokumentere med bilder
Dette vil være en start på å dokumentere hva Salsa trenger for å utvikle seg
videre på konkurransesiden.
Info til NM i Salsa 2017

Lage en informasjons flyers om ND og hva som er positiv med ND.
Hvorfor bli medlem?
Medlemsfordeler
12/201618

Økonomi
Det er ubrukte breddemidler for 2016.
Administrasjonen sender ut økonomirapport den 15. hver måned slik at
det blir enkelt å få kontroll.

13 /2016
- 18
14/20162018

Presentasjon av pågående arbeid i seksjonen

15/2016
- 2018

Kommunikasjon
Største problemet de siste årene har vært kommunikasjon.
Viktig at vi svarer på mailer m kopi til leder og nestleder.

Bredde
 Samling
- En større breddesamling blir utsatt til 2017
- Ønske om breddesamling i salsa
 Kurs
- Kan vi tilby at instruktører å komme og holder kurs. Rundt i
klubbene. Info legges ut slik at klubbene kan søke om dette fra
og med 2016.
- Seksjon finner en instruktører i forskjellige stiler

TRELLO – veldig greit arbeid verktøy
Kostnadene med fysiske møter blir fort høy, viktig å bruke Skype og Trello
i styrearbeidet
Møteplan 2016:
Grenland 16 – 18 september søndag formiddag.
NM 04. – 06. november i Bodø
17/2016
- 2018

Innkomne saker
Steven Karlsen holder kurs i Stavanger: Fredag 11 november.
Trenger et par dansere og at en eller to rep fra seksjonen som kan reise på
en skole konkurranse.
Ønsker et par i WCS på et høyt nivå.
Vedtak:
Seksjonen sender Tom og Trine. Vi ser på mulighet til å finne WCS som kan
bli med.

18/2016
- 2018

T1 swing
Vedtak:
Seksjonen velger å utsette T1 da ingen har meldt seg på.

19/2016
-2018

Eventuelt
RR dommer kurs i Kroatia:

Tom
Trine

Vi har tre stk som har sagt at de ønsker, men dette er samme helg som
GDSO.
Vedtak:
Vi i seksjonen mener at vi prioriterer Grenland Swing Dans Open.
20/2016
- 2018

Hovedstyre representant
Sissel Myren er seksjonens representant i hovedstyret. Aina Nygård er
vara.

21/2016
- 2018

Nordisk 2017 28. – 30. april
Seksjonen er teknisk ansvarlig for arrangementet på Oppsal Arena.
I tillegg ønskes det en klubb inn for dugnadsjobbing.
Men en klubb kan være ansvarlige for kiosk og mye annet av jobbing.
I tillegg søker seksjonen om World Master.

22/ 2016
- 2018

23/ 2016
- 2018

GSDO

 Nordisk Bugg Cup kjøres for første gang
 Nytt lokale
NM i BODØ
 Tom og Trine reiser opp på et møte om NM.

Fastsettelse av dato neste styremøte
Neste møte 18. september kl. 10.00 på VIC hotell

Aina/Sissel

