
                                                                                   Protokoll: Norges Danseforbund Region Midt 

               Møte nr. 6 2020-22 

 

   Dato: 18.02.2021 
   Kl. 20.30 
   Sted Teams 
Innkalt:  Jorunn Dyrkorn, Odd Arne Madsen, Olga Setten, Kai Lyngstad , Therese Brandal 
Forfall: Odd Arne Madsen 
Referent: Jorunn Dyrkorn 
Nytt møte Teams  nr 7. 04.03.2021 kl. 20.30 på Teams 
 
 

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

21/20-22 Godkjenning av referat ok 

23/20-22 Saker som ikke er avsluttet, jobbes med og 

status 

Odd Arne 

• Terminliste  - under arbeid–  22.05 

regional konk. Sportsdans Falken 

25.09 regional konk. Sportsdans 

Nidaros 

20 el. 29.11 Regionsmesterskap 

v/Nidaros 

2 regionale HipHop konkurranser ,  

venter på tildeling av nasjonal 

konkurranser.  

• Oppdatert rangeringsliste 2020 

Sportsdans – region. Ok  

• Midler Trøndelag idrettskrets – Under 

arbeid.  

• budsjett 2020-22  ok                      

Therese:   

• Lage informasjonsskriv om styret 
2020-22 – Under arbeid Therese og 
Jorunn lager nyhetsskriv våren 2021. 
Dette skrivet kombineres med skriv 
om midler til breddetiltak, der alle 
klubbene kan søke støtte. Søknad 
skrevet av Therese, Jorunn sender ut 
til alle klubbene i region. 

• Bestille kake på datoer til Max spill. 
Ok Threse. 

Jorunn –   

 



• Årshjul med søknad om midler.under 

arbeid – sjekker andre regioner 

• Handlingsplan,  sjekker andre 

regioner.  

• oppsett av arbeidsoppgaver med 

ansvarsfordeling. Under arbeid. 

• Trenerkurs – region kan sette opp 

egne kurs. Se på ønske fra klubber 

• Dommer-kurs  - Region vil gjerne 

utdanne regionale dommere  i hele 

region.  

• Skating-program til alle grener ved 

kombinert konkurranse. Usikker på 

om noe program kan kombineres på 

en mikset konkurranse. Therese 

sjekker. 

11/20-22 
 

Samarbeid og kommunikasjon i Styret 
 

• Uttak av dommere regionale – 
konkurranser – ansvar? Olga Setten 
tar ansvar for dommer uttak. 
 

 

 

12/20-22 
Under arbeid 

Konkurranser og arrangement 
 

• Falken NorgesCup Sporsdans 22.05 + 
regional ok  

• Nidaros NC 25.09 ren sporsdans + 
regional ok  

• Molde DK – Norges cup SC – de får 
tildelt reg. HipHop konkurranse 
avventer tildeling og dato fra HHBP 
Nasjonal 

• Sula DK -Norges cup sc – de får tildelt 
reg. HipHop konkurranse 

• avventer tildeling og dato fra HHBP 
om ikke reg. konkurranse 
 

• Både Falken og Nidaros er interessert 
i å arrangere Regionmesterskap i 
November – finne dato. De kan dele 
på oppgavene også. 20 el 29.11 ut ifra 
nasjonale SC -Urbant. 
 

 

 

23/20-22 Livesteaming av konkurranser 2021 
Forbundet snur hver en krone for å tilrettelegge for aktivi-
tet det kommende året. Det er nå viktigere noen gang å 
prioritere sosiale medier og herunder Livestreaming av 
våre aktiviteter/konkurranser. 

 



 I den forbindelse ønsker forbundet å sikre livesending av 
våre konkurranser i 2021, særlig med tanke på pande-
mien som herjer. Forbundskontoret sendte regionene en 
henvendelse vedrørende dette tidligere i år, men saken 
ble naturlignok nedprioritert til fordel for koronahåndte-
ringen og blant annet digitale årsmøter. 
I korte trekk omhandlet henvendelse om regionene er in-
teressert i å spytte inn midler i en felles pot, som går til ho-
norar og eventuelle reisegodtgjørelse for vedkommende 
som skal utføre livestream-jobben på vegne av ND. Dette 
på bakgrunn av at regionene hvert år sitter igjen med en 
hel del midler (noe som ikke er positiv sett fra NIF sitt stå-
sted). 
Det ble kjøpt inn en hel del teknisk utstyr i 2019, dermed 
vil all hovedsak midlene gå til selve jobben rundt livesen-
dingene. Her har det blitt foreslått en sum rundt 10.000 – 
per region. Sum kan absolutt diskuteres. 
 Hva tenker dere om dette? 
 Tanken er i så fall at forbundskontoret i samarbeid med 
vedkommende som tar på seg jobben setter opp en plan 
for hvilke konkurranser som skal livestreames (både regi-
onale og nasjonale konkurranser). 
  
Til informasjon har det vært Jan Einar Kiil som tidligere 
har livestreamet for ND, så når det kommer til en eventuell 
totalsum og honorar er det mulig JE blir inhabil. 
  
  
 
Dommere på regional bør gjøres i god tid for at klubbene skal 
få best muilg priser på fly/overnatting.  

 
Vedtak – Enstemmig vedtatt 
 

24/20-22 
 

Nettsiden på facebook  
Hvordan få flere medlemmer for å nå ut med 
informasjon? 
. 

 

• Vi går for å invitere først 

seksjoner/hovedstyret til å lage 

presentasjon med sin gren @ til 

seksjon siden. 

• Vi inviterer en og en klubb i region til å 

skrive innlegg, dele bilde og video av 

sin klubb på vår åpne facebook side 

@klubben.  

 

Dette håper vi kan gjøre at vi får flere 

medlemmer og større interesse rundt region 

og vårt arbeid. Få stimulere til mer aktivitet.  

 

 

 
 

 

25/20-22 Oppsummering møte region – Sportsdans 
seksjonen 
-Ny app for dansere trenere og foreldre. Må 
kjøpes for ca. 750,- 
-Alle med merkeprøve i Bronsje kan være 
med, må være ett visst nivå. Region må vøre 
pådriver til å få gjennomført merkeprøver i 
forbindelse med region konkurranser 

 



- De har delt ut midler til hele Norge danser 
Samba. Har Sfo kurs. De vil gjerne at vi bidrar 
med støtte inn til en klubbkonkurranse Slik at 
klubbene bevarer /får nye utøvere.  
 
Region synest dette hørtes spennende ut og 
vil prøve å formidle til klubbene viktighet av å 
få tatt merkeprøver, samt oppfordre til å 
arrangere mer klubbkonkurranser i denne 
våren. Da andre konkurranser kan bli 
vanskelig å gjennomføre. 

26/20-22 Eventuelt  

22/20-22 ØKONOMI 
 
-Fått tilsendt Regnskap 2020 , samt budsjett 2021 
 
 

 
 

 

 
  


