Danseregion Nord-Norge
NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité
WDSF – WRRC – IDO – UCWDC

Region Nord

Danseforbundet region Nord-Norge
Referat styremøte 30.4.2016, kl 12.20 – 14.00
Tilstede
:
John-Kåre Koberg, Line Vesterheim, Wanja M. Nerli, Morten Trælnes, og
Gunnar Albrigtsen
Fraværende :
Frank Fiskerbeck, Alice Sivertsen,
Saksliste:
5.17 NNM 2018
7.17 DanceBattle Tromsø 2.-4.juni
8.17 Workshop i Indre Troms, Hiphop.
11.17 Bodø Danseklubb
12.17 Søknad på midler fra Tromsø Salsaklubb
13.17 Politiattest styret DRNN
14.17 Profilering utad
15.17 Linedance Tromsø

5.17

NNM 2018
Styret jobber videre med Kirkenes og Tromsø som aktuelle klubber for å arrangere. JohnKåre tar mer diskusjon med egen klubb og gir tilbakemelding. Gunnar lager også en
skriftlig henvendelse til begge klubber. Line og Morten settes som foreløpig ansvarlige for
sak. Diskusjon gikk på økonomi, hvordan vår landsdel kan arrangere ett slikt arrangement
uten å gå i minus. Siste to arrangørklubber mener vi gikk noenlunde i null. (Tromsø og
Fauske)

Vedtak:
Skriftlig henvendelse til begge klubber, håper å vedta arrangør før sommeren og aller
helst på neste styremøte. Line og Morten ansvarlig for arbeidsgruppe for NNM når arrangør
er på plass. DRNN skal bistå med kompetanse og markedsføring. Styret ønsker å ha fokus
på å få inn flest stiler på hvert NNM i fremtiden, men innser at vi ikke kan satse på å ha
fokus på alle på en gang. Vi mener det er realistisk å jobbe for deltagelse fra både salsa og
hiphop/street i tillegg til swing. Jobber for å få til instruktørkurs på fredagskvelden og
breddesamling i alle tre stilarter søndagen.
Datoer: 13.-15 april eller 20.-22. april 2018(uke 15 eller 16)
7.17

DanceBattle Tromsø 2.-4.juni
DRNN bør/må/skal være representert – hvem stiller fra klubb?

Vedtak:
Morten og Wanja sjekker til neste møte om de stiller fra klubb eller ikke. Rollup og
brosjyrer fra ND må på plass.
8.17

Workshop i Indre Troms, Hiphop.
Forsøkt på å få til har strandet da vanskelig å få lokale.
Vedtak:
Vi tar med erfaringene fra Battlen i Tromsø i juni, og vil forsøke å lage en
tilsvarende workshop til høsten.
Postadresse: Danseregion Nord-Norge c/o Norges Danseforbund, Ullevål Stadion, N - 0840 OSLO,
Telefon, leder Gunnar Albrigtsen: 40 51 38 10, Organisasjonsnummer: 998088380 Bankgironummer: 4520.13.83157
E-post: nndk@dansing.no
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11.17 Bodø Danseklubb
Klubben ønsker hjelp fra region og sentralt.
Vedtak:
Leder og ND tar kontakt og forsøker å bistå til å få nytt styre på plass. Mål er at at
man har klar aktivitet til høsten
12.17 Søknad på midler fra Tromsø Salsaklubb
ND hadde kampanje på at klubber kunne søke om støtte på inntil 15.000 til instruktør til sin
klubb. I vår region har vi fått søknad fra Tromsø Salsaklubb.
Vedtak:
Styret er meget positiv til en slik søknad til dekning av instruktør, men vil også sette
noen krav til en slik støtte – slik at midlene kommer hele regionen og alle klubber og
medlemmer i regionen til gode. Brev sendes tilbake til klubben med disse. I korte trekk så
ønsker DRNN at krav stilles til deltagelse for alle medlemmer og klubber inkluderes, at det
også legges opp til nybegynnerkurs i salsa på søndag – slik at både nye dansere kan
rekrutteres og at nye trenere for forsøkt seg som instruktører. Nyutdannede instruktører som
deltar må også kunne forvente å bidra som instruktører til andre klubber i regionen når vi nå
bygger kompetanse her. DRNN ønsker også ett medlem fra Tromsø Salsaklubb med i
arbeidsgruppa for NNM 2018 for å legge til rette for en best mulig rekruttering av dansere i
mesterskapet, på breddesamlingen som planlegges til dette og til deltagelse i selve
mesterskapet med flere par til konkurransen.
13.17 Politiattest styret DRNN
Alle som jobber med barn og unge må ha politiattest, noen har i egen klubb.
Vedtak:
DRNN vil gå foran og kommer til å hente inn politiattest for alle styremedlemmer
slik at vi alle er sikker på dette i vårt styrearbeid. Vi oppfordrer også alle klubber til å få til
gode rutiner på dette i sine klubber.
14.17 Profilering utad
Det er ønsket en måte å synliggjøre hvem som er tillitsvalgte i vårt styre, på lik linje som de
fleste andre styrer. Flere i styret merket dette tydelig under Nordisk da flere henvendte seg
til våre representanter som gikk merket med ND-logo på brystet.
Vedtak:
Vi henter inn tilbud på «trykk» som vi kan bruke for å sette preg på
klær/uniformering. I og med at vi er ulike i stil/alder/klessmak så velger vi å la hver enkelt
kunne «trykke på» uniformering på sitt/sine plagg. Styret har også fått t-shirts med ND logo
og fleecejakke med tilsvarende.
15.17 Linedance Tromsø
Mia Mentzoni og Tone-Lise Teilmann skal i regi av ND ha en Inspirasjonssamling i
Tromsø, 27. mai. DRNN bør være tilstede med representant på denne.
Vedtak:
Hver og en sjekker om en drar for klubb eller ei, til neste styremøte. Minst en fra
styret bør være tilstede. Tilbakemelding snarest.
Møtet hevet.
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