Protokoll nr 6
Seksjonsmøte
SEKSJONEN FOR SWING & SALSA

Dato:
06.11.16
Tidspkt.: kl. 09.00Sted:
Styremøte på hotell Havet i Bodø
Tilstede: Tom Skamo, Aina Nygård, Trine Bekken, Vegard I. Heia, Arve Tonning, Sissel Myren
Ikke tilstede: Kamelia Javadi og Alf Utby
Administrasjon:
Saks nr. /
Hva saken gjelder / vedtak
Ansvar:
år
44/ 2016 Godkjenning av innkalling
2018
45/ 2016 Godkjenning av saksliste
2018
Saker til eventuelt
 Sende person inn i utvalget som skal
jobbe med Lojalitet i ND.
 Søknad om NNM
 NM salsa 2017
 Boogie Feet
 ND bekledning
46/ 2016 –
2018

Regnskap 2016
Flytte rest 17005 til 54043 rest internasjonal
møte til rock
Flytte beløpet fra 52012-52014 koordinering bw
til bw.
Flytte rest beløp 52022 til 52014 rest nordisk
mot bw da støtten til nordisk har vært samling,
rock reise og dommer reise kan resten gå til bw
Flytte 54030 til 54048 internasjonal deltagelse
mesterskap blir ført over til reisestøtte rr trenere
ettersom de bør få dekket reisene sine på
konkurransene de er med på.
Flytte rest 54044 til 54043 da det var feil i
regnskapet . Rest em rock føres over til VM rock
90050 til 90020; dette er en formalitet da
kontoene går på arbeidsgrupper og styre og
komite utgifter, da alt blir ført på samme konto
bør det også være det samme på budsjettet.

Vedtak: Godkjent

Vedlegg sendt ut 26.10.16
Sissel

Salsa T1:
Arbeidsgruppen har avsluttet sitt arbeid, og
dokumentet er sendt til seksjonen for
godkjenning.
47/ 2016 2018

48/ 2016 2018

Administrasjonen bistår med å ferdigstille
denne, samt avtaler oppgjør for
arbeidsgruppen.

Sissel

Salsa Reglementet
Det er kommet spørsmål om vi kan få
ferdigstilt dette.
Reglementet skal ferdigstilles og
slasautvalget tar ansvar for dette.
Skal være godkjent innen 31.12.16

49/ 2016 2017

.Handlings plan
Handlingsplanen legges inn på trello så kan vi
jobbe med denne derfra

50/ 2016 2018

Info:
Vi har fått godkjent vårt ønske om navn
bytte:
Seksjonen har endret navn til:
Swing & Salsa Seksjonen

51/ 2016 2018

Ref fra arbeids dager på ND kontor
Sissel informerte.

52 / 2016 2018

Trello:
Enighet om aktivt bruk av Trello, man får
info via melding eller mail når man legger
inn saker.
Man kan diskutere/ svare på forslag til
vedtak.
Innkjøp av ny pc pakke for skater
Den pc som kjøpt er ikke sterk nok. Så det
må kjøpes inn ny PC.

53 / 2016 –
2018

54 / 2016 –
2018
55/ 2016 2018

Inkjøp av ny pc pakke er vedtatt
Budsjett:
Utsatt til etter handlings plan er ferdig
NM i salsa:
Godkjent at OSI for å arrangere 2017.
Grunnstøtten på 15 000
Deltagere må holde seg til reglene til ND
for deltagelse

Vedlegg sendt ut 26.10.16

56 / 2016 2018

Innkomne saker
Søknad fra Fauske for NNM 2017:

Dans Fauske søker med dette om å holde NNM i
Hip Hop, samt Åpent Ranking i Swing &
Rock´n Roll på Fauske, 10-12 febr. 2017
Vi ber Swingseksjonen hjelpe oss med uttak av
dommere, og scater til konkurransen. Vi håper
Miriam Olsen kan benyttes som swingdommer,
at Aina kan benyttes som
dommer/Hoveddommer samt håper dere kan
finne en Hip Hop dommer som også kan holde
Hip Hop konkurransetrening på søndag.
Vi søker også om å få holde Landslagssamling
på søndag 12. febr
Vedtatt

57 / 2016 2018

Eventuelt
Boogie feet, støtte bogie feet vedtatte
ND bekledning, for å synligjøre ND reps :
skjekkes opp med Administrasjonen.

58 / 2016 2018
59 / 2016 2018

Reise støtte for BW par
Salsa reglement
Inn i Lojalitets gruppa. ( evnt sak)
Arve og Sissel
Møteplan er sendt ut
Meste parten av sakene fremover blir
tatt via Trello. Derfor viktig at ALLE
logger seg inn på Trello.

