
    

 

 

                                        

 

                                            Referat 

 Hovedstyremøte nr. 14 

ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020 

 

                                                Dato:        15.juni 2020 

                                          Tidspkt.:  kl. 20.00 – 22.00 

  

 

 

Sted:         Teams (digitalt møte)    

          

Innkalt: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Arve Tonning, Tarjei 

Svalastog, Jo Inge Norum, Trine Dehli Cleve, Even Gulli, Sissel Myren, Wanja Nerli, Stine Gjørtz, 

Bettina Wichmann, Monica Molvær, Sigurd Ringvoll, Ane Omdal Aune, Tonje Røiland (adm) 

 

Tilstede: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Arve Tonning, Tarjei 

Svalastog, Jo Inge Norum, Trine Dehli Cleve, Even Gulli, Sissel Myren, Bettina Wichmann, Monica 

Molvær, Ane Omdal Aune, Tonje Røiland (adm) 

 

Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 

  

113/18-20 • Godkjenning av innkalling og referat og saker til 

eventuelt:  

Innkalling og referat godkjent 

 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: 

 

• Saker til eventuelt:  

 

- Valgbarhet 

- Rasisme 

- Oppnevne nytt styre i seksjonen for Urbane stiler 

 

 

Anders 

114/18-20  Økonomi  

 

• Gjennomgang av regnskapet 

• Budsjettet 2020  

- Kort gjennomgang av status prosjekter Admin - GS 

- Kort gjennomgang av status prosjekter seksjoner – 

Seksjonsstyreledere 

- Omdisponering av midler? 

Admin 

- «Etnisk dans» er omdisponert til «korona 

breddemidler» 

- «Månedens klubb» ønskes omdisponert til fotograf. 

Målet med prosjektet er å fornye NDs bildebank.  

Fokus på bredde, alle grener. 

- Har vi midler til en promo- video for bredde, 

inkl.para? Vi har allerede utarbeidet en promo-video for 

toppidrett. 

• Langtidsbudsjettet til og med 2022 

 

Tonje/ Ledere 

seksjoner 



 

Vedtak: 

Midlene beregnet på «Månedens klubb» blir omdisponert for å 

fornye NDs bildebank. Noe vil kunne brukes på fotografer. Det vil 

være i tillegg til at klubbene oppfordres til å sende oss bilder. Det er 

først og fremst bredde bilder vi er ute etter. 

 

GS og seksjonsledere endrer prognosene for 2020 pga korona 

situasjonen. 

 

Langtidsbudsjettet revideres på enkelte punkter og sendes for 

godkjenning til HS  

 

115/18-20 Forbundskontingenten 

Vedtakssak 

 

• Sak 46 fra 2017 – Rutinen bør oppdateres etter dagens 

situasjon (Se vedlegg) 

- Klubber som ikke betaler forbundskontingenten – 

konsekvenser? 

 

Vedtak: 

Ny oppdatert rutine legges ved referatet. 

Forbundskontingenten skal være betalt før: 

- Tildeling økonomiske midler (Admin, seksjoner og 

regioner) 

- Tildeling utstyrsmidler (Admin) 

- Tildeling anlegg (Admin og regioner) 

- Tildeling konkurranser/arrangement (Seksjoner) 

- Deltagelse på NDs ledersamling (Admin) 

 

Klubben har i tillegg ikke stemmerett på Tinget dersom de 

økonomiske forpliktelsene ikke er gjort opp. 

 

Anders/ Tonje 

116/18-20 Samordnet rapportering 

Til diskusjon 

 

• Hvordan skal vi få klubbene til å registrere alle sine 

medlemmer? Det finnes eksempler på at det kun rapporteres 

konkurranseutøvere, ikke alle klubbens medlemmer etc. 

 

ND bør få fram fordelene ved å være medlem på en tydeligere/ 

bedre måte.  

 

Tonje 

117/18-20 Hovedstyrets Forbundsting saker 

Til diskusjon 

 

Norges Danseforbund har mottatt tilbakemeldinger om at klubber 

fra Agder fylke ønsker endring i tilknytning til region. 

Dette sendes på høring til regionene. 

 

Michelle 

118/18-20 CDF 

Vedtakssak 

 

• Arrangør 2021 

• Regnskap 2019 – Det dukker stadig opp nye spørsmål. Vi 

behøver en person som kan dedikere mer tid til dette. 

Forslag: Anders? 

 

Anders 

 



Vedtak: 

CDF 2020 er kansellert. Det er søkt om CDF 2021.  

Romerike Danseklubb har valgt et nytt styre. Det er klubben som er 

ansvarlig arrangør av konkurransen (ikke Admin). 

 

Sissel Myren går gjennom regnskapet til CDF 2019 

 

119/18-20 Hvem ønsker vi: 

Til diskusjon 

 

• å nominere til Oslo kommunes frivillighetspris? 

• tilby plass på NIFs mentorprogram for unge ledere? 

 

Disse punktene fikk vi ikke tid til å gå gjennom. 

 

Anders 

 

120/18-20 Eventuelt 

 

AU har godkjent innstilling til nytt styre i seksjonen for Urbane 

stiler. 

 

De andre sakene til eventuelt var det ikke tid til å gå gjennom. 

Anders 

 

 

 


