
  

    

 

 

 

Agenda 

Nr 7- 2016-2018 

 Freestyle IDO-seksjonen 

 

                                                Dato:          3. april   2017 

                                          Tidspkt.:    17.30 til 20.30 

                                                 Sted:           Idrettens hus, Ullevål stadion 

 

Innkalt:, Bettina Wichmann ,Heidi Jappe, Espen Kristiansen., Ann-Kristin Helleberg, Emilie Bakken, 

Torild Seeberg; Eirik Bolme (adm)  

 

Møteleder: Bettina Wichmann 

Referent: Anne Cathrine Røste 

 

 

Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 

  

68/16-18 

· I  Innkalling og referat fra møte nr 6: 

 

Vedtak  

Innkalling og referat godkjennes.. 

Ingen av styremedlemmene er inhabile i sakene som skal behandles. 

Saker til eventuelt: 

 Budsjett 

 Klager på oppførsel hos dommer 

 

 

 

 

 

 

Bettina 

69/16-18 

 Søknader til FDJ 8 

Mottatt søknad fra følgende klubber: 

 Step Up 

 Sarpsborg  

Bettina 



 Move On 

 

Vedtak: 

FDJ 8 tildeles Sarpsborg Evoluton – 13.oktober 

Administrasjonen sender ut vedtaket til klubb. 

 

70/16-18  

Flyers om bekledning 

Alice har laget forslag til poster som kan deles ut på konkurranser. 

 

Tilbakemelding:  

- Oppfordring til å være varsom.  
- Oppfordrer alle til å ta med hotpants til drakten ved en evt 

tilbakemelding fra HD. 
- Det er ønskelig å fremstille sporten i ett godt lys og ta vare 

på danserne best mulig.  
- Bettina ringer Alice og utdyper ønsker til forbedring.  
 

 

Bettina 

71/16-18 Rekruttering 

Adm lager plakatmal og utkast til flyers som klubbene kan benytte i 

sin markedsføring. 

 

Bør det lages et konsept og utarbeides koregrafi for formasjon på 

lavere nivåer?  

 

- Lavterskel-nivå. Bruk tekst/bilder fra dagens klubber. Alle 
kan danse etc.  

- Info om klubber 
- Fargerik  
- Oppdatering av hjemmesider (for deg – klubber) 
- Bettina ringer Alice og utdyper ønsker til forbedring 

 

 

Bettina 

72/16-18 Terminliste 2018 

Seksjonen skal levere foreløpig terminliste til godkjenning til neste 

HS-møte 19. april. 

 

Terminliste for 2018 – se vedlegg 

 

Endringer: 

NM IDO flyttes til DC 4 (26.-27.mai) 

 

 

Bettina 

73/16-18 Nytt reglement 

Gjennomgang av nytt reglement må tas på Trello så snart 

kvalitetssikring er gjennomført.  

 

Presisering av regelverket: Oversikt over danseres 

gjennomsnittskarakter skal ikke offentliggjøres.  

 

 

 

Emilie 



 

 

 

 

 

Vedtak: 

- Bekledning: Det tillates sydde drakter for champ/elite som 
«litt øvet» reglementet.  

-  Gutteklasser endres fra 2 til 3 stykker.  
 

Emilie oppdaterer reglementet og sender nytt reglement til 

administrasjonen for utsendelse til klubber.  

 

 

 

74/16-18 Søknad om breddemidler 

 

Saken utsettes til neste seksjonsmøte 

Bettina 

75/16-18 Oppfølging av warnings 

 

Administrasjonen lager et forslag til dropbox-liste og publiserer på 

trello for gjennomgang før det eventuelt iverksettes.  

 

 

Eirik 

76/16-18 Eventuelt 

 

Budsjett: Reduksjon av FDJ/Slow stipend til 3000,- med umiddelbar 

virkning.  

 

Klage på dommeroppførsel: 

- Bør utsende en påpekelse på reglementet til alle dommere. 
- Det er lov å undervise/hjelpe de aldersklassene som du 

ikke dømmer, for eks første del av dagen og champ/elite. 
 

 

Alle 

77/16-18 Neste møte 8. mai - Ullevål stadion  

18:30 – 21:00 

 

 

 


