Protokoll nr 5
VEDTAK VIA MAIL

SEKSJONEN FOR SWING OG SALSA

Styret: Tom Skamo, Aina Nygård, Trine Bekken, Vegard I. Heia, Alf Utby, Arve Tonning,
Kamelia Javadi, Sissel Myren
Saks nr. /
år
42 – 2016
/2018

Hva saken gjelder / vedtak

Vi har mellom 80.000 igjen i bredde midler. Disse vil vi etter min
mening vi ikke klare å bruke på en fornuftig måte. Disse forsvinner
da PR 31.12.16 tilbake til ND / NIF og vi ser ikke igjen disse
pengene samme hva. Neste år får vi nye midler basert på nytt
budsjett.
Urbant utvalg som ble en egen gren under årstinget har ikke så
masse midler siden budsjettet ble satt opp før de ble selvstendig. De
har et breddetiltak i Kristiansand som kan hjelpe de og ikke minst
mange nye medlemmer til ND som igjen skaper midler tilbake igjen
til oss neste år.
Breddetiltaket er nå i november på kr 20.000 og jeg mener det er
fornuftig og viser en enorm goodwill fra vår side å bidra med midler
vi har men ikke får brukt. Vi ønsker jo en vekst i ND Og ikke minst
at alle som ønsker skal få tilbud om å danse samme hvilken stil de
danser. Dessuten har vi fortsatt igjen 60.000 som vi skal bruke før
nyttår.
Mitt forslag er følgende:
Forslag til vedtak:
Seksjonen for swing og salsa - flytter 20.000 av sitt breddebudsjett
over til breddetiltak urban utvalg for å bidra til deres arrangement i
Kristiansand

Vedtak: seksjonen for Swing og Salsa flytter over 20.000 av sitt
breddebudsjett over til breddetiltak urbant utvalg for å bidra til deres
arrangement i Kristiansand

43 –
2016/2018

Søknad om støtte til boogie woogie camp i august på Dovre. Vi har
uten tvil stort behov for å arbeide med boogie woogie fremover og
trenger all dra hjelp vi kan få til å få boogie miljøet opp i Norges
Danseforbund, Vedlagt er søknad, regnskap for forrige camp og
budsjett for neste.

Anvarlig

De søker om 35.000 fra ND, seksjon og region. Vi har sjekket opp
muligheten om å tildele midler i år med administrasjon og fått klarsignal på dette. Vi har midler til å støtte deres arrangement i år med
beløpet i sin helhet da aktiviteten på bredde dessverre ikke har gått
som ønsket i år.
FORSLAG TIL VEDTAK: Vi støtter søknaden 100% med å tildele
de støtte på 35.000 i år for bruk til markedsføring og andre forhåndsavtaler de har for Boogie Feet.

