REFERAT nr 7
Seksjonsmøte
SEKSJONEN FOR SWING & SALSA

Dato:
27.01.2017
Tidspkt.: kl. 19.00Sted:
Styremøte på hotell Triaden i Lørenskog
Innkalling: Tom Skamo, Aina Nygård, Trine Bekken, Vegard I. Heia, Alf Utby, Arve Tonning, Kamelia Javadi,
Sissel Myren
Administrasjon: Eirik Bolme konkurranse ansvarlig i adm
HS: besøk av Anders Gokstad
DRØN: besøk av rep. Fra DRØN
Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak
Ansvar:
år
60 61/
Godkjenning av innkalling
2016 –
Referat fra vedtak pr mail, lagt ved å gå
2018
godkjent.
62/2016 Godkjenning av saksliste
2018
Saker til eventuelt
63/ 2016 – Budsjett
2018
Vi har fått tildelt 912 000
Vi har prøvd å kutte der vi kan men vi
klarer ikke kutte ned så langt vi
forklarende ser vi må.
Men vi sender inn vårt forslag på hvordan
det kanskje kan løses.
Og legger med et brev som forklarer.
64/2016 – Fordeling av oppgaver fremover i styret
Utsatt til arbeidshelg 17 -19 febr
2018
65/2016 2018

66/ 2016 2018

Nordisk mesterskap og Wold cup og
Wold master
Gjennom gang av status
Arbeid oppgaver
Utsatt til arbeidshelg i februar
Møte med øst norsk danse region
for å få til ett samarbeid mellom
regionen
vi jobber for å øke bredden og rekrutering.
Hva kan vi gjøre for å komme mer med i
regionene.
Hva med å kunne samarbeide om noen
regionale konkurranser?
Vi trenger hjelp av regionene

Regionen ønsker å ha en oppstart etter
sommerferien – at en klubb starter opp og
kan gi tilbud til flere stiler.
Klubbene kan søke om midler til tiltak for
breddetiltak. Som for eksempel med klubb/
regionale konkurranser

67/ 2016 – Hvilke krav ble satt for deltagelse
2018
internasjonalt som gjelder fra
01.01.2017
Den profesjonelle klassen er en
kvalifiserings klasse til deltagelse
internasjonale deltagelse.
68/2016 – Ungdoms representant
2018
Vi har sendt søknad om og få inn en ny
kandidat.
Det blir vedtatt på HS i helgen så vi for
greie på hvilken instilling de har da.
69/2016 –
2018

Vi instiller evnt Pål – Henrik Karlsen
Komme i gang med BW nybegynner
For å få i gang med rekrutering her
Innkomne saker
Ingen saker
Eventuelt
Ingen saker
Møteplan er sendt ut
Trondheim swing klubb
Bodø swingklubb
Har ikke gjort opp enda.
Sende Anders en innbydelse til vårt
arbeidsmøte 18 februar .

