
    

 

 

 
REFERAT nr 8 

 Seksjonsmøte 
SEKSJONEN FOR SWING & SALSA 

 
                                                Dato:        17.02.2017 – 19.02.2017 
                                          Tidspkt.: kl. 09.30- 
                                                 Sted:         Styremøte  

                  
 

Innkalling: Tom Skamo, Aina Nygård, Trine Bekken,Alf Utby, Arve Tonning, Kamelia Javadi, 
Sissel Myren, Pål – Henrik Karlsen 
Administrasjon: Eirik Bolde konkurranse ansvarlig i adm 
 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Vedlegg: 
  

70/ 
2016-2018 

Godkjenning av innkalling 
godkjent 

 

71 / 2016 
- 2018 

Godkjenning av saksliste 
godkjent 
Saker til eventuelt 

- Følge opp vedtak fra HS møter 
- Wrrc møte 
- Regions møter 
- Vi trenger å ha en som har ansvaret 

for å holde kontakten med klubbene.  
- Vi bør ha en som kan ta seg en prat 

med neon som skriver negative ting på 
faccebook 

 

72/ 2016 -
2018 

Vi ønsker Pål -Henrik Karlsen velkommen. 
Men det en noen formaliteter som gjenstår. 
 
 

 

73/ 2016 -
2018 

Gruppe 1: Konkurransearrangør skriv og 
rutiner her. 

- Tom 
- Pål  
- Aina 
- Trine 

 
Gruppe 2: Brev og svar til div klubber som tar 
kontakt 

- Alf 
- Arve 
- sissel 

Gruppe 3: BW reglement 
- Tom 
- Pål 
- Aina 
- Trine 

 
Gruppe 4: Inkludering, komme også 
med ett forslag til vedtak på HS 

- Arve 
- Alf 
- Sissel 

74/ 2016 -
2018 

Gruppe 5: Breddesamling rutiner 
Tom, Aina, Pål og Trine 

 
 
 



 Status fra arbeidsgruppe 1: Konkurranse 
skriv 
Legger forslaget ut på Trello for godkjenning i 
seskjonen. 
Arbeidsgruppe 2: brev til regionene for å se 
om de vil bli med på ett samarbeid til bredde 
ut i klubb. SÅ vi kanskje kan støtte flere 
klubber. 
Arbeidsgruppe 3: Brev til administrasjonen. 
Brevet er ferdig så dette kan sendes. 
Arbeidsgruppe 4: BW nybegynner klasse. 
Som skal fort i bruk. 
Arbeidsgruppe 4: Integrering 
SUPER STAR er det navnet vi ønsker å gå 
for. Sissel og Arve skal gå sammen og bli 
ferdig med reglementet. 
Prosjekt integrering: prøve å få mer 
integrering i klubbene. Her kan det søkes adm 
om støtte. 
Arbeidsgruppe 5: Breddesamling 
Setter opp en ny stor breddesamling i mnd 
starten i februar. Vi spør Jimmy Jervkvist om 
å instruere i BUGG 
 
 

 
 

75 / 2016 
- 2018 

Seksjons samarbeid med regionene: 
Vi har nå åpnet en dialog med DRØN og 
DRNN og prøver å få til et møte med 
DNMN samme helg som Skaun er. 
Så prøver vi å få i gang samarbeid om bredde 
ut i klubb. 

 

76/ 2016 - 
2018 

Samarbeids gruppe: 
Sendt ut noen spørsmål til dem. 
Skal vi sende  
Sende ut om at de kan sende inn bilder til 
facebook så vi får flere bilder enn bredde.  
Og at de vil like facebook siden til seksjonen. 
Sende dem forespørsel om de har forslag til 
breddesamlingen i februar. 

 

77/ 2016 - 
2018 

Nordisk: 
Arbeids fordeling under arrangementet: 

- Logistikk  - alf 
- Konfransier  - Tom 
- Dommervært – Kamelia 
- Bilde/ video – Alice og Lasse 
- Parenes veileder – Silje og Maria 
- Utdeling av starts nr og registrering – 

Janne og Hanne 
- Akreditering . drew – Sissel og Trine 

 
Eirik har sendt mail og søkt om å leie gulv til 
Nordisk. 

-  

 

   

   



   

   

 Innkomne saker  

 Eventuelt  

 


