
 

 

  

        

  

  

Referat møte nr 7 

 
 

  

   Styremøte nr. 7 Freestyle IDO-seksjonen perioden 2018-2020  

  

                                                            Dato:          4. mars 2019 

                                                     Tidspunkt.:   17.00 til 21.00  

                                                           Sted:            Lillestrøm 

 

 

Tilstede: Bettina Wichmann, Heidi Jappee, Espen Kristiansen, Øyvind Gulli, Ingunn Odland 

Aase, May Helén Wold  

fra kl. 18:30-19:30 var Ann Mari Furseth tilstede 

 

Meldt forfall: Emilie Bakken, Helge Mushom 

Referent: May Helén Wold og Heidi Strømberg Jappée 
    

  

 

Saks nr. / 

år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

77/2018-2020 Avklar referent 

Godkjenning av innkallingen 

Er noen i styret inhabile i sakene som skal behandles? 

 

Heidi Strømberg Jappée og Bettina Wichmann ble erklørt inhabile i 

sak: 81/2018-2020 og forlot rommet under behandlingen av denne saken 

 

Saker til eventuelt (diskuteres under eventuelt) 

 

 

Seksjon 

78/2018-2020 Gjennomgang av referat  

 

Referatet er godkjent og protokoll publisert. 

 

 

Seksjon/ adm 

79/2018-2020 Saker behandlet siden sist styremøte:  

• Oppdatert arrangørveiledningen 

• Tidsplan for konkurranser 

• 2 stk brev til klubber 

 



 

 

• Ferdigstilling av budsjett 

• Dispensasjon ekstra dommer FDJ 

• Disp for danser i IDO 

• Avklaringsmøte vedr. Disco Formasjon 

• Mandat til Ann Mari og Mari vedr. reglementer – avtale og 

honorar må avtales 

• Oppdatert Terminliste og Årshjul  

 

 

 

80/2018-2020 Orientering fra HS v/Bettina 

• Ny generalsekretær starter 1.4 

• Ny advokat til ankeutvalget 

• Nye adgangskort til konkurranser er ordnet  

• Økonomioversikt  – vanskelig å kommunisere med økonomi 

og vanskelig å få rapporter, slik at vi har kontroll 

 

81/2018-2020 Orientering fra Akademiet v/Heidi: 

 

• Akademiet skal ikke behandle klager på dommere og 

trenere. 

• Akademiet oppnevnes for tingperioden. 

• Hver seksjon/ komite har 1 stemmeberettiget medlem i 

utvalget. 

 
Revidering av reglementet for dommere – Presisering fra 

seksjonen 

• Inhabilitet  

- En dommer kan dømme en konkurranse, men må 

trekke seg fra panelet når en person som deltar i klassen 

er medlem av familie.  

  

 
 

• En dommer skal holde seg unna publisitet som kan føre 

til partiskhet ifht. dansere som skal delta i den aktuelle 

konkurransen som dømmes. 

Ref. dommerseminar v/Nancy Gogstad, så er det viktig 

at trenere/dommere ikke profilerer egne dansere. Eks. 

ved å ta bilde sammen med danser og legge på 

instagram/FB og andre sosiale medier. Trenere, 

dommere skal ikke tagges i den intensjon å påvirke 

dommere.  

 

• Ved brudd på bestemmelsene i dette dokumentet kan det 

idømmes sanksjoner etter gjeldende sanksjonsreglement 

Alle dommere må undertegne dokumentet – link til 

dokumentet legges ut FB trener og dommer  
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-

assets/Bestemmelser-for-dommere-i-Norges-

Danseforbund.pdf?mtime=20190305151005  

 

• Nye dommere inviteres til Modul 1 for dommere  

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/Bestemmelser-for-dommere-i-Norges-Danseforbund.pdf?mtime=20190305151005
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/Bestemmelser-for-dommere-i-Norges-Danseforbund.pdf?mtime=20190305151005
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/Bestemmelser-for-dommere-i-Norges-Danseforbund.pdf?mtime=20190305151005


 

 

82/2018-2020 Forslag om landslag/ satsingsgruppe 

 

Forslag til opprettelse av gruppe som vi kaller satsningsgruppe i 

disco som består av de fem øverst rankede danserne i disco solo 

junior og senior til enhver tid.  

 

Opplegg som inneholder 1 samling i måneden som går på rundgang i 

alle klubbene, der klubbtrenere har ansvaret for å arrangere en 

samling. Man kan selv velge hva samlingen skal inneholde (fysisk 

trening, foredrag, dansetrening osv). Alle de fem øverste danserne 

kan ha med seg sin hovedtrener om de ønsker det. 

Dette opplegget kan man ha lagt frem på starten av hver sesong slik 

at danserne vet når og hvor det evt skal foregå. 

 

Vedtak: lager søknad og søker om prosjektmidler til neste år 2020. 

Pga for lite tildelte midler klarer vi ikke å gjennomføre dette i 2019 

 

 

83/2018-2020 Dommerutgifter DC 

 

Vi har fordelt mer penger til DC konkurranser.  

Økt fra 30.000 til 40.000.  

Vi bør likevel vurdere om vi må endre litt på hvor mange 

utenlandske dommere vi skal ha på hver konkurranse.  

 

Forslag 1: Gi mer støttet til NM pga. 7 utenlandske dommere. 

36.000 går til dommerhonorarer.  

 

Forslag 2: Dekke faktiske utgifter til dommere inntil et visst beløp. 

 

Forslag 3: Honorere en person for å bestille flybilletter til dommerne 

– målet er at denne personen skal jobbe for å få tak i de bestene 

prisene. 

se på oversikten for dommerutgifter i 2018, og dersom billetter 

skaffes til lavere priser i 2019, så kan mellomlegget overføres til 

breddetiltak som igjen går tilbake til klubbene. 

 

Vedtak: Forslagene må videreutvikles 

Espen 

84/2018-2020 Arrangere VM Jazz / Moderne 2020 + World Cup Disco 

Øyvind forbereder du et opplegg her for hvordan dette kan gjøres?  

 

Vedtak: Saken utgår da Polen allerede har fått tildelt arrangementet 

for 2020 

Øyvind 

85/2018-2020 Handlingsplaner Hovedstyret, ønsker å sette en plan opp for hvem som 

representerer hvilke grupper fra oss 

 

Utsatt til neste møte 1. april 

 

86/2018-2020 Søknad om å arrangere EM i disco 2021 

 

Øyvind forbereder et opplegg her for hvordan dette kan gjøres. 

 

Plan: Lage en generell søknad, ikke låse seg til ett bestemt år. Kan ta 

andre år. Ønsker å legge arrangementet til høstferie/sommerferie da 

vi kan benytte skoler for innlosjering av dansere. 

 

Øyvind 



 

 

Søknad klart før mai 2019 

87/2018-2020 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. 

Status: Under arbeid 

 

88/2018-2020 Henvendelse fra Belgia 

Bettina og Øyvind sjekker ut hvordan dette lar seg gjøre. 

 
 

Bettina 

89/2018-2020 Reglement 

- Nivåinndeling og reglement i Performing Arts 

- Gutteklasser 

- Treningstøy rekrutt 

- Tuter i hallen 

- Søknader dispensasjon Duo/Trio 
 

Ann Mari informerte om forslagene til endringer på møtet fra kl. 18:30 -

19:30. 

 

Vedtak: Oversendes til Ann Mari og Mari 

 

90/2018-2020 Terminliste 2020 med NM Veka 

 

Det er satt opp en foreløpig terminliste for 2020. Ikke alle 

konkurranser er fastsatt enda.  

Løsning på hvilke grener som skal være med på NM Veka det første 

året og lage en plan for 3 års periode.  

Alle seksjonens medlemmer skal «brainstorme» forslag for hvordan 

vi kan gjennomføre NM Veka i 2020 og de påfølgende 3 årene.  

 

Beslutning for 2020 skal gjennomføres på møtet 1. april 

Heidi 

81/2018-2020 Nominering av kandidater til World Gala Awards 

- 2dance Company Pulse: Modern Small Group 

- Andrea: Disco Freestyle 

- Aron og Andrea: Disco duo mix 

- Herman: Jazz solo  

- Herman: Moderne solo 

- Julie Sofie: Disco Solo 

- Julie Sofie og Selina: Disco duo F/F 

Regler for nominering 
http://www.ido-sport.org/default.asp?iId=GFKDDJ 

se vedlegg 
 

Øyvind har ansvaret for innsamling og innsending av nominasjonen 

med kopi til seksjonen. 

Øyvind 

82/2018-2020 Søknad Breddemidler  

• Søknad om breddemidler til Sommerleir 2dance & Move On  

 

Vedtak: Støttes ikke da det ikke er midler til rådighet for dette. 
 

 

http://www.ido-sport.org/default.asp?iId=GFKDDJ


 

 

83/2018-2020 Forespørsel vedr. aldersforskjell på dansere 

• Er det noen regel for hvor stor aldersforskjell det maks kan være 

mellom to dansere i freestyle Dobbel Slow?  
 

Ingunn svarer ut fra reglementet. 

 

 

84/2018-2020 Eventuelt 

Rutine for uttak av dommere fungerer ikke optimalt ref. Bettina 

og Øyvind 

Uttak dommere 

• Oppdatere dommerlister som vi vet har godkjenning, 

deretter må dommerkomite gå igjennom listen 

 

Neste møter: 

- 01.april 2019 

- 06.mai 2019 

- 03.juni 2019 

 

 

 

 

 
 

 


