
    

 

 

 
Referat nr 10 

 

 Seksjonsmøte 
SEKSJONEN FOR SWING & SALSA 

 
                                                Dato:        01.10.17 
                                          Tidspkt.: kl. 9.30-15.00 
                                                 Sted:         Styremøte på Hotell Vic, Porsgrunn 

                  
 

Innkalling: Tom Skamo, Aina Nygård, Trine Bekken, Pål-Henrik Karlsen, Alf Utby, Arve Tonning, Sissel 
Myren 
Administrasjon: Eirik Bolde konkurranse ansvarlig i adm.  
Meldt avbud: Eirik Bolme, Aina Nygård og Arve Tonning 

Saks 
nr. / år 

Hva saken gjelder / vedtak Vedlegg: 
  

86/ 
2016 – 
2018 

Godkjent innkalling  

87/ 
2016 - 
2018 

Godkjent av saksliste 
Saker til eventuelt 

- Trio reglement i NM 
- Diverse mail 
- Breddesamling 02 – 04. febr 2018 

 

88/2016 
- 2018 

Gjennomgang av sist referat  

89/ 
2016 - 
2018 

Gjennomgang av økonomi: 
Status regnskap og budsjett 
Nordisk mesterskap er ikke ferdig gjort opp 
enda. 
 

 

90/ 
2016 - 
2018 

Salsa utvalget 
Kamelia har trukket seg. Tom sitter videre fra 
seksjonen. 
Jazzy ønsker å være ny leder i utvalget. 
Utvalget har søkt om økonomisk støtte til 
Prosjektene utenfor seksjonens budsjett. 
 
Tilbake melding etter Dommerseminar i salsa 
var at den samlingen var veldig bra.  
Når de skal utdanne og oppfriske dommere 
bør alle få info.  
 
Hvordan får disse nye dommerne som ble 
utdannet den helgen, hvordan blir de ferdig 
med blinddømmingene? 
Seksjonen sjekker opp med TDK ang ulike 
retnings linjer i ulike grener. 
 

 



 
VM i Salsa – Jazzy er skadet men reiser som 
trener. Iriz deltar i Salsa Solo. 
 

91/ 
2016 - 
2018 

Scater utdanning 
Ett stort behov for kurs og ny scatere. 
3 – 5 nov. kommer Kresmir. 
Dette blir i Oslo regionen. 
Vi må finne flere og yngre folk med litt data 
kunnskap til å delta.  
 
Sissel tar kontakt med administrasjon ang 
promotering og gjennomføring. 

 

92/2016 
- 2018 

Boogie Feet 
Jan Åge by har ringt Sissel og Tom. De har en 
enorm deltagelse på sin Boogie Woogie camp, 
men få av de er fra Norge. Ønsker rekrutering 
i Norge, så nå lurer de på om man kunne lagd 
ett Boogie Woogie prosjekt samme helg.  
 
Sette opp ett grunnkurs i samme opplegg. 
Som kan være gratis for ND medlemmer for å 
øke rekruteringen på denne danse stilen. 
Og for at dansere skal oppleve det sosiale og 
positive med denne stiler. 
 
Lages et prosjekt i Boogie Woogie 2018 
Aina må være med her  
Å høre om Jan Åge ønsker å bli med. 
 
 

 

93/ 
2016 - 
2018 

Bredde prosjekt 
Bredde ut i klubb er i gang. 
 
Jazzy tar de to klubbene i salsa. 
Vi har lagt inn en ekstra klubb i prosjektet. 
 
Ringsaker danseklubb hadde 10 års jubileum 
så Pål og Sissel ble spurt om å komme dit av 
klubben. 
 
Markets føring er et stort problem i klubbene. 
Så man må veilede i forkant av kurs. 
Vi i seksjonen må følge opp klubbene bedre. 
Vi må sette datoer på ting. 
Vi må også følge opp klubbene slik at alle har 
lisens ordningen i orden. 
 
Har også gjennomført breddekurs i Grenland.  
Skal til Bergen første helgen i desember. 
Har sendt svar til Danseriet men ikke fått svar 
tilbake. 
 
 
Lage en sjekkliste over hva vi forventer av 
klubbene for å få disse breddetilskuddene. 

 



 
Følge opp klubbene tettere slik at info 
kommer ut til naboklubber. 

94/ 
2016 - 
2018 

NM 2017 på Moxy 
Byttet helg til 24 til 25 november. 
Arrangert i samarbeid LSK dans og seksjonen. 
 
Vært i møte med Moxy og noen fra LSK 
Dans. 
 
Det vil bli lagt opp i bolker med sportsdans 
og alle våre swing stiler. 
Innledende runder blir gjennomført på fredag 
kveld etter 20.00. 
Og semifinaler og finaler lørdag. 
 
Vi bestiller rom til alle i seksjonen. 
Vi bestiller flybilletter nå. Med avbestilling og 
endrings muligheter. 
 
Sissel snakker med noen som kan hjelpe til må 
skatingen. 
Tom snakker med Aina om dommere. 
 
Påmelding skal skje vi LSK dans eller 
deltager.no så lenge dette lar seg gjøre. 
 
Bestille pokaler.  Finne noe som ikke koster så 
mye. 
 
 

 

95/2016 
- 2018 

Påmelding til konkurranser, via deltager.no 
Linum skal samarbeid med deltager.no for å få 
dette til å snakke sammen. 
 
Vi må ha mulighet for førstegangsstartende 
Vi trenger mulighet for at noen kan melde på 
og andre betale. 
 

 

96/2016 
- 2018 

Økonomi og handlings plan  
Setter opp en plan hva vi planlegger over hva 
vi ønsker å satse på. 

 

97/2016 
- 2018 

NNM 
Arrangør har søkt på breddesatsning i WCS 
spesifikt.  
Vi støtter breddesøknaden. 
 
Sissel og Janne må ta dommeruttak så 
arrangør for få kontroll over dette. 

 

98/2016 
- 2018 

Informasjon fra arbeidsdager i 
administrasjonen 
Sissel og Trine var der i to dager. Og jobbet 
med de forskjellige i ansatte i 
administrasjonen. 
Informert om alle saker. 
 

 



Vi fikk info hvordan det ligger an med lisens, 
veldig mange klubber har ikke betalt dette 
enda. 
 

99/2016 
- 2018 

I henhold til NIFs lov kan ikke tillitsvalgte i 
seksjoner delegere arbeid til seg selv. Avtaler 
om honorar/lønnet arbeid må gå via 
administrasjonen.   
 
 

 

100/ 
2016 - 
2018 

Bugg prosjekt 2018 
Hadde møte med Knut Erik Haug og Mona 
Enge lørdag etter GSDO om hva vi kan gjøre 
videre for å få Bugg opp igjen og frem. 
 
De skal holde kontakt og med oss i seksjonen 
og komme med forslag på et prosjekt innen 1 
desember. 

 

101/20
16 - 
2018 

West Coast Swing 2018 
 
Her må det lages prosjekt i 2018. 
Seksjonen tror vi må lage to prosjekt.  
 
En for å få inn nye dansere/ nybegynnere 
innenfor ND til å danse WCS 
 
Et annet prosjekt for å få de som allerede 
danser WCS inn i ND 
 
Vi må få med oss ildsjelene i denne stilen. 

 

102/20
16 - 
2018 

Evaluering av Nordisk Mesterskap og World 
cup og World master 
Tilbake meldingene som har kommet er at 
danserne var fornøyde, men det ble en lang 
dag. 
 
Administrasjonen jobbet masse. 
Både før og under konkurransen. Kjempe bra 
jobbet. 
En del arbeid  med gulvet frem og tilbake til 
Fauske. 
 
En del kommunikasjons svikt når det gjelder  
hallen som  gjorde det vanskelig for 
riggeteamet til Unique 

 

103/20
16 - 
2018 

Innkomne saker  
Mail fra: Anne Ragnhild og Steinar 
De har sendt mail til ND om at de har lagt 
opp. Og takker for all støtte de har fått 
gjennom de årene de har konkurrert. 
Trist at de gir seg, Sissel har svart de. 
 
Mail fra: king of swing 
Steven Karlsen har sendt en mail, det er 10 års 
jubileum i skolekonkurranse i swing. 

 



De lurer på om noen fra seksjonen vil komme 
og se på dere konkurranse. 
 
De er ikke medlem av ND.  
Arve blir spurt om han kan representere 
seksjonen. 
 
Politiattest: 
Alle som har et verv i ND må nå ha 
politiattest dersom dette innebærer 
tillitsforhold til barn under 18. år  
 

104/20
16 - 
2018 

Eventuelt 
Trio reglement til NM 
Da må vi eventuelt ha to forskjellige klasser. 
Men dette skjer ikke før i 2018.  
I årets tilbud er evnt å stille opp i show. 
Ser på reglementet til 2018. 
 
Mail Sergey 
Sender info om kommende skater utdanning. 
Inkludere han på alle mailer. 
 
Breddesmaling i 02.- 04.februar 2018 
Booke hotell 
Stiler: 
BW 
Bugg  
FS 
WCS 
Se på hvem instruktører vi skal leie inn i de 
forskjellige stilene. 
 

 

105/20
16 - 
2018 

Neste Møte 
Ett telefon møte i oktober  
Neste styremøte er under NM på Moxy. 

 

 


