Referat møte nr. 6

Styremøte nr. 7 Freestyle IDO-seksjonen perioden 2018-2020
Dato:
25.januar 2019
Tidspunkt.: 17.00 til 21.00
Sted:

Gardermoen

Tilstede: Bettina Wichmann, Heidi Jappee, Espen Kristiansen, May Helen Wold
Meldt forfall: Helge Mushom, Emilie Bakken, Øyvind Gulli, Ingunn Odland Aase, (fly forsinket)
Referent: May Helén Wold

Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak
55/20182020

56/20182020

Godkjenning av innkallingen
Er noen i styret inhabile i sakene som skal behandles?
Ingen på møtet er inhabile i sakene.

Ansvar:

Seksjon

Gjennomgang av referater
Referatet fra møte nr. 6 godkjennes.
Seksjon/ adm
Det mangler referat fra møtene nr 3 og 5.
Disse kommer så fort som mulig.

57/20182020

Sensitivity: Internal

Saker behandlet siden sist styremøte:
- Kristiansand Danseklubb – støtte til breddetiltak/workshop
Innvilget
- Espen oppdaterte budsjettet
- Dance Awards
o La ut informasjon på Facebooksiden til seksjonen
angående nominasjoner
o Gått igjennom innsendte nominasjoner
o Det har lenge vært uvisst om vi kan rekke å avholde
dette arrangementet i år, da administrasjonen har
vært under et høyt arbeidspress og derav mangel på

-

58/20182020

tid til å prioritere dette. Hovedstyret i ND har
imidlertid besluttet at vi skal gjennomføre denne
viktige kvelden for å hedre våre dansere, trenere og
frivillige i år også. Det er nedsatt en komite til å ta
seg av dette. I komiteen sitter Bettina Wickmann,
Øyvind Gulli og Trine Dehli Cleve. Både Øyvind og
Trine Dehli Cleve har en del erfaring med Dance
Awards fra ulike innfallsvinkler. Hver seksjon
sender inn forslag til sine kandidater. Dette gjelder
også underholdning / show. Ut i fra nominasjonene
som blir sendt inn, vil en nøytral jury velge ut 3
kandidater i hver kategori og ut i fra det igjen kåre
en vinner.
o Prisene som seksjonen har nominert; Årets…
▪ Danser
▪ Par/Duo
▪ Gjennombrudd
▪ Trener
▪ Gruppe/formasjon
▪ Ildsjel
▪ Bilde
▪ Kommunikasjonspris
▪ Klubb
Presentasjon til Ledersamling – Klubb møter seksjon
TC og reiseledere til VM i disco og EM i jazz og moderne er
forespurt.
o Jeanette Lühr Olsen har svart ja til TC EM jazz og
moderne.
o Torstein Lund og Christine Bjørlo skal forespørres.
o Stine har takket ja til å være trener for formasjon
VM i disco.
o Bettina Wichmann har takket ja til å være reiseleder
VM i disco.
Brev fra seksjonen til klubbene

NM –veka
Avholdes 26.-30. juni 2019 i Stavanger.
https://www.nm-veka.no/
Følgende seksjoner fra Danseforbundet er bekreftet og signert i
kontrakt:
- NM Breaking og hip hop (battle), urbane stiler
- NM Standard og latin, Sportsdans
Vedtak: Seksjonen deltar ikke på NM-Veka 2019, men satser på
deltagelse i 2020.

59/20182020

Dommerutgifter DC
Se vedlegg
Venter på beslutning på prosjektstøtte fra AU

Sensitivity: Internal

60/20182020

Arrangere VM Jazz / Moderne 2020 + World Cup Disco
Utsatt til neste møte

61/20182020

Søknad om arrangere EM i disco 2021
Utsatt til neste møte

62/20182020

Status prosjektmidler
Venter på AU sin beslutning

63/20182020

Tidskjema konkurranser fremover
Freestylekonkurranser: Viktig med godt planlagt arrangement for de
som kommer langveis fra.
Vedtak: tatt 7.1.19: Store avvik må søkes om minimum 4 mnd. I
forveien.
Forslag til tidsplaner utarbeides og vedtas på møtet 4.mars.

64/20182020

Endring av DOTY 2019
Vurdering om vi skal legge inn en Superfinale i Singel og Slow
basert på de tre beste i rankingen i alle aldersklasser i eliteklassene
etter FDJ9. Det danses innledende runder og spotter i finalen. Ingen
2.try.
Det kåres 2 vinnere.
- Singel danses lørdag - Vinneren blir DANCER OF THE
YEAR i Singel
- Slow danses på søndag - Vinneren blir DANCER OF THE
YEAR i Slow
Vedtak: 4 mot en stemme
Resterende av konkurransen går som vanlig og DAGENS
danser/dansere kåres med superfinaler i ulike ferdighetsnivåer etter
hva arrangøren bestemmer og ønsker. Superfinaler må søkes om
minimum 4 måneder før.
Angående gutteklasser – reglement: utsatt
Skal man ha dagens danser med superfinale for å gjøre det mer
spennende for danserne som ikke har kvalifisert seg?
Vedtak: Opp til arrangør og tidsplan.

65/20182020

Status økonomi
Breddesamlinger 2018 lagt på 2019 budsjett (UTEN vi har blitt
informert)
Dette MÅ konteres korrekt, slik vi ikke får i minus fra årets start.
Ref. Vi sliter med å få siste oppdaterte rapporter på økonomi.

Sensitivity: Internal

66/20182020

Dommerrutiner
Administrasjonen i samarbeid med dommerkomite fra seksjonen tar
ut dommere til alle konkurransen. Primært er dette snakk om norske
dommere til alle konkurranser i FDJ foruten NM og DOTY. Ønsker
klubbene å bruke utenlandske dommere i noen av de andre FDJ
konkurransen skal dette søkes seksjonen. I tilfeller der
dommerkabalen allerede er fastsatt vil det ikke gis dispensasjon til
bruk av internasjonale dommere.
Hvor mange utenlandske dommere kan det være på en vanlig
konkurranse?
Problem med utenlandske dommere og utenlandske dansere på
gulvet fra samme land, hvor utenlandske dommere er i flertall.
Vedtak: I konkurranser utover NM og DOTY skal er det ikke være
anledning til å ha mer enn 2 britiske dommere i panelet. I alle
konkurranser utover NM og DOTY skal det søkes om dispensasjon
fra arrangørens side for å benytte britiske dommere. Så lenge det er
kun 2 britiske dommer er det anledning for britiske dansere og delta
i konkurransen. Det vil da si at britiske dansere ikke kan stille på
DOTY. Det kan søkes om ytterligere britiske dommere i panelet,
men da vil det bortfalle muligheten til at britiske dansere deltar i
samme konkurranse.

67/20182020

Henvendelse fra Belgia
Orienteringssak

68/20182020

Reglement
- Nivåinndeling og reglement i Performing Arts
- Gutteklasser
Utsatt

69/20182020

Endret timeplan FDJ 8/ Prestige 2019 21 september
Vedtak: Innvilget. Forutsetning at tidsplanen legges ut minimum 4
måneder i forkant av arrangementet, og at det er stort nok areal for
danserne til oppvarming.
Svar sendt Evolution Sarpsborg Danseklubb.

70/20182020

Innstilling av representant til AGM møte for IDO og ADFP
møte for Freestyle
Seksjonen ønsker at en fra administrasjonen også deltar på møtet for
IDO.
Bettina
Vedtak: Bettina Wichmann reiser på AGM møtet for IDO.
Vedtak: Espen Kristiansen reiser på ADFP møtet for Freestyle
8.september 2019. Yvonne Desireé Olafsen blir forespurt om å
representere på ADFP møtet.

Sensitivity: Internal

71/20182020

Søknad om breddemidler Ullensaker turn
Søknad må sendes i korrekt skjema før den blir behandlet.
Administrasjonen håndterer breddemidler. Seksjonen har
videresendt mailen fra klubben til adm.

72/20182020

Kandidater til Akademiet
Bettina
Medlemmer til trener- og dommerkomiteen oppnevnes av
hovedstyret for en toårsperiode, gjeldende fra 01.01 året etter
ordinært forbunds ting. Komiteen skal bestå av 1-2 representanter fra
hver seksjon/komite. Disse medlemmene innstilles av seksjonene.
Personene bør ha fagkompetanse og erfaring som er relevant i
forhold til arbeidsområdene og både trenere og dommere skal være
representert. Hver seksjon/komite har 1 stemmeberettiget medlem i
utvalget.
Vedtak: ikke besluttet

73/20182020

Uttak til mesterskap
Vedtak:
DC 3 uttak EM jazz og Moderne
DC 3 uttak VM disco
DC 4 uttak EM show
DC 4 uttak EM disco
DC 5 uttak VM show
DC 5 uttak VM jazz og moderne

74/20182020

Dispensasjoner grupper, team, trioer og duoer
Prosessen med å søke om dispensasjon for å danse på tvers av
klubber.
Vedtak: Basert på erfaringer fra konkurranser i 2018 vil det ikke
være krav at man søker om dispensasjoner for å danse dobbel/Trio
etc. Ønsker man å finne seg en dansepartner, så er det i all hovedsak
bare å stille opp. Det er ikke lengre behov for å søke om
dispensasjon for dette. Det er utøverens eget ansvar å påse at all
påmelding etc. er i tråd med reglementet.

75/20182020

Orientering fra HS v/Bettina
Prosjektene skal vedtas i AU 25.01.19
Generalsekretær slutter 31.03.19
Forlenget vikariat i utdanning og klubbutvikling ut 2019
Tor Erling Johnsen tilbake fra permisjon
Neste HS møte
25.2.19
18.03.19
17.06.19

Sensitivity: Internal

76/20182020

Eventuelt:

Neste møter:
-

Sensitivity: Internal

04.mars 2019
01.april 2019
06.mai 2019
03.juni 2019

