Referat
Nr 3- 20|6-2018

Freestyle IDO-seksjonen
Dato:
7. november 2016
Tidspkt.: 17.30 til 21.00
Sted:
Ullevål stadion
Tilstede:, Heidi Jappe, Emilie Bakken, Espen Kristiansen., Ann-Kristin Helleberg, Janne
Krågå (adm)
Forfall: Leder Bettina Wichmann, Torild Seeberg,

Saks nr. /
år
23/16-18

Hva saken gjelder / vedtak

·

Innkalling:

Inhabilitet: Er det noen som er inhabile i forhold til noen av
sakene i innkallingen?
Oppfølging av saker fra forrige møte:
Farlige momenter under konkurranser Gjennomført –
Trener og dommer FB side har lagt ut info
Svensk splittelse – Det må redegjøre ytterligere på siste
utvikling
Elektronisk bedømming: Det skal avholdes dommerkurs og
utregner kurs fredag før DC1 for eksisterende utregnere og
dommere i freestyle/IDO/swing/hiphop. Det skal være
elektronisk bedømming under konkurransen med scater fra
Linum. - Kurs 3 februar + at system-eier er tilstede under
konkurransen 4. og 5. Februar. Send ut info til klubbene.
Ansvar: Administrasjonen
Sjekk med utregnerne om de kan ha et teorikurs uke 3 eller 4 –
Ansvar: Seksjonen

Landslag: Redegjort som sak i Trello

Ansvar:

Dommerutdanning: dato for kurs i 2017
Forslag til datoer: 18 + 19. Mars – 6 + 7. mai – 20 + 21. mai
Administrasjonen sender ut forespørsel til alle klubber.
Svarfrist 1. Desember. Ferdig plan er ønskelig skal være på
plass 15. Desember.
24/16-18

Regnskap 2016

25/16-18

Dommeruttak 2017
Utdanning av PA-dommere må i budsjettet

26/16-18

Gjennomgang av trenerseminar
Utsetter denne til neste styremøte

27/16-18

Handlingsplan 2017

28/16-18

DC 1
Bør DC 1 flyttes? Tiltak må gjennomføres først!
Vedtak: Arrangøren må sjekke flere haller før det vurderes å
flytte. Det er små eller ingen ledige helger i samme periode.

29/16-18

Reglement
Flertall for å beholde reglementet.
Gjennomgå teksten og se om det er mulig å spisse den mer:
Kreve at hoveddommer slår ned på for lik bekledning innad i klubb

30/16-18
Lojalitet til ND: Sak fra Hovedstyret: Ref fra sak:
Oppfølging fra tinget
Lojalitet til Norges Danseforbund:

En fra hver seksjon skal oppnevnes i et utvalg under HS ledet av
Pia Løwe.

Vedtak: seksjonen foreslår Espen Kristiansen inn i utvalget.

31/16-18

Eventuelt
• Budsjettmøte – Utvidet Grenseksjonsmøte 5. Des.
Møtet begynner kl. 17:00 Ansvar: Alle
• Info til alle klubbene ifm innstramming av
dispensasjoner. Ansvar Administrasjonen
• Vedtak: Seksjonen har besluttet å videreføre gratis start
for førstegangsstartende, samt 2. gangsstartende i
DOTY 2016. Klubben, utregnere og Deltager.no
informeres.
• Søknad om støtte til Workshop U&I – Ikke innvilget

umiddelbart. Bedt om mer redegjørelse for
breddetiltak:
• Studio 1: Søknad om å få dekket engelske dommere til
NM-DC 2016. Avslått – Administrasjonen informerer

