
                                                                                   Protokoll: Norges Danseforbund Region Midt 

               Møte nr. 5 2020-22 

 

   Dato: 04.02.2021 
   Kl. 20.30 
   Sted Teams 
Innkalt:  Jorunn Dyrkorn, Odd Arne Madsen, Olga Setten, Kai Lyngstad , Therese Brandal 
Forfall: alle tilstede 
Referent: Jorunn Dyrkorn 
Nytt møte Teams  nr 6. 19.02.2021 
 
 

Saksnr.: Hva saken gjelder / vedtak Ansvar 
01/20-22 Godkjenning av innkalling ok 

21/20-22 Godkjenning av referat ok 

11/20-22 Samarbeid og kommunikasjon i Styret 
 
Verktøy : 
Facebook arbeidsgruppe – enklere å ha 
dialog? Alle enig om å lage en arbeidsgruppe 
 

• Fordeling av arbeidsoppgaver 
-dommer uttak - må få på plass ansvarlig 

• Terminliste – oppdater med datoer 
for konkurranser 

 
 

• Rekruttering – 
Lage skriv om overskuddsmidler fra 2020 blir 
brukt til breddetiltak – alle klubber i region 
blir invitert til å søke 

• Informasjon på Facebook – alle kan 
dele 

• Støtte og midler – hvem tar 
ansvar?Ulike støtteordninger og 
instanser Lage en oversikt om ulike 
støtteordninger og dato for søknad i 
årshjul. 

Søkt midler til workshop, M&R Fylkeskommune 
Søke midler Trøndelag idrettskrets –  
Søke midler Max Spill i slutten av aug/sept 
Kjøpe kaker til Max Spill som takk for støtten  
 

 

 
 
 
Jorunn 
 
 
 
 
Odd Arne 
 
 
 
Therese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jorunn ok 
Odd Arne sjekker opp 
Odd Arne 
Threse 

12/20-22 Konkurranser og arrangement 
 
Søknad om tildeling av konkurranser 
Vi har ikke sendt ut forespørsel via ND. Skal vi 
sjekke disse mulighetene?  

 



• Falken NorgesCup 22.05 – de får 
tildelt regional i tillegg -ren sporsdans 
konkurranse 

• Nidaros NC 25.09 ren sporsdans + 
regional 

• Molde DK – Norges cup SC – de får 
tildelt reg. konkurranse 

 

• Sula DK -Norges cup Sc – de får tildelt 
også reg. konkurranse 

 
 

• Workshop – hva er realistisk og får til 
og når – Beg av sept. Sjekke om 
klubber som vil være arrangør 

Utsettes – gir ekstra støtte til workshop etter 
Nasjonale konkurranser i region. De grenene 
som ikke har nasjonale konkurranser kan også 
søke om midler til workshop, må være åpent 
tilbud for den grenen, for alle klubber i  
region. 

•  
Hva hjelper NDMD til med – hva skal 
klubbene organisere selv. 
Klubber som får tildelt konkurranser, må selv 
bestille hall, fly og overnatting – organisering 
av frakt etc. for dommere, speaker, 
lyd/lys,skater. 
 
Region ordner med dommer uttak på rene 
regionale konkurranser.  
 
I 2021 får alle klubber som organiserer 
regionale konkurranser. 
Kr. 12000,- i dommerstøttet,  
kr. 3000,- i pokalstøtte.  
Ved å arrangere workshop påfølgende dag 
med bruk av dommere innvilges det  
Kr. 5000,- ekstra. Breddetiltak for utøvere i 
region Midt. 
 
 

13/20-22 Informasjon og kommunikasjon – eksternt 
Prioritet 
Dialog med klubbene – Kalle inn til Teams 
møte med lederne i alle klubber. 
Vi utsetter teams møte med alle klubbene, 
lager informasjonsskriv om styret 2020-22 – 
Dette skrivet kombineres med skriv om midler 
til breddetiltak, der alle klubbene kans skøke 
støtte. 

 
 
 
 
 
 
 
Therese 



 
Informasjon om styret på Facebook 
Facebook 
Dele informasjon : Alle  
 

14/20-22 • Trenerkurs 
• Dommerkurs – sende over søknad til 

akademiet – ok Jorunn. 
• Andre aktiviteter 
• Skateprogram – er der program som 

favner alle grenene. Til kombinert 
konkurranse? 

Jorunn  

22/20-22  
Økonomi  

Odd Arne 

  
 
 
 

 

 
  


