
    

 

 

 

 

Referat 

 

 Hovedstyremøte nr. 3 

ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020 

 

                                                Dato:      08. Oktober 2018   

                                          Tidspkt.:  kl. 17.00 – 21.00 

                                                 Sted:         Idrettens hus, Ullevål stadion     

          

Til stede: Anders Gogstad (fraværende sak 17), Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild 

Olstad, Trine Dehli Cleve, Tarjei Svalastog, Even Gulli, Sissel Myren, Bettina Wichmann, 

Åsmund Eggen, Pieter Spilling, Mona Kristiansen (adm) , Anne Cathrine Røste (adm)  

 

Meldt frafall: Sigurd Ringvoll, Jo Inge Norum, Wanja Nerli, Ane Omdal Aune, Monica 

Molvær 

 

Saks nr. / 

år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 

  

15/18-20 • Godkjenning av innkalling og referat og saker til 

eventuelt: 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: 

 

Anders er inhabil i forhold til sak 17.  

Saker til eventuelt: 

Struktur i forhold til styremøter  

Nominering til Idrettsgalla 2019 

 

 

 

Anders 

16/18-20 1. Habilitet - må vi gi klarere retningslinjer for 

styrerepresentanter? Er vi for strenge mot oss selv/andre, 

hvor går grensen jfr NIF lov §2.8? 

Saken ble diskutert, NIFs veileder for inhabilitet er sendt til 

alle styremedlemmene. Det er styret som avgjør inhabilitet.  

Det er ønskelig at et forenklet skriv sendes til alle klubber og 

utvalg i ND. Temaet tas opp på ledersamlingen 

 

2. Vi har hatt 2 klagesaker (Se sak 27/18-20 og 28/18-20) 

der Hovedstyret har hatt en annen oppfatning enn 

seksjonsstyrene og administrasjonen.  

Hvorfor skjer dette? Hvordan kan vi unngå slike situasjoner i 

framtiden? Hva kan vi bidra med? 

Anders 



Sak ble ikke diskutert pga for mange saker innenfor møtets 

tidsramme.  

  

17/18-20 1.Orienteringssak: 

Sanksjonsutvalget i Norges Danseforbund har meldt inn 

en sak til domsutvalget i NIF uten behandling i 

hovedstyret.  Hovedstyret ønsker derfor en orientering om 

hvor saken står. 

Administrasjonen orienterte og som følge av orienteringen 

bestemte HS seg for å sjekke opp noen formaliteter i saken.  

 

2. Orienteringssak: 

Visepresident informerte om et varsel som er mottatt. 

 

Michelle 

18/18-20 Orienteringssak 

Status handlingsplaner og innsatsområder. 

 

Topp: Michelle, Trine, Anne Ragnhild, Bettina  

Rekruttering/bredde: Anders, Bettina   

Organisasjon: Even, Sissel 

Strategi/handlingsplan: Sissel, Pieter, Jo Inge 

Anlegg: Anders, Even 

Regioner: Ane 

Økonomi/budsjett: Michelle, Anne Ragnhild, Pieter, Sissel 

Internasjonalt arbeid: Michelle, Trine, Anne Ragnhild,   

Bettina, Anders 

Trener/dommer: Michelle, Trine, Anne Ragnhild, Bettina 

Barneidrettsansvarlig: Michelle, Anders 

Arrangement (ungdomslekene, NM): Åsmund, Pieter, Tarjei 

Sponsor/marked: Pieter, Ane 

Ungdomsutvalget: Tarjei, Sissel, Åsmund 

Kommunikasjon: Trine, Tarjei, Wanja 

 

 

Anders 

19/18-20 Vedtakssak 

Oppfølging av sak 131/16-18 - Uttak av dommere, hvor 

følgende ble vedtatt: 

Hver seksjon/ komite oppnevner en komite 2 + 1 (adm) som 

godkjennes av HS og Akademiet.  

 

Følgende komiteer spilt inn fra seksjonene godkjennes: 

 

Freestyle IDO: Øyvind Gulli, Emilie Bakken, Eirik Bolme 

Sportsdans: Michelle Lindøe Enger og Tanja Kleiven, Eirik 

Bolme 

Swing og Salsa: Trine Bekken, Sissel Myren og Eirik Bolme 

Sportsdrill: Lisa Mari Sæther og Stine Gjørtz, Eirik Bolme 

 

Følgende komite spilt inn fra seksjonene ble IKKE 

godkjent: 

 

Anne Cathrine 



Urbant: Huyen Huynh, Victor Prag, Yngvar Halvorsen 

(sendes tilbake pga aktiv danser) 

 

HS foreslår at Akademiet utarbeider et tydelig regelverk 

som ivaretar gode holdninger og slår ned på regelbrudd 

 

20/18-20 Orienteringssak 

Status seksjonenes breddeprosjekt 

Freestyle: Jobbet med formasjoner, seksjonen har klart å 

beholde de som ellers hadde pensjonert seg. 48 dansere i 

prosjektet.  

Sportsdrill:  

Artistisk gruppe er innført, tok gull i sin klasse. Håper å få 

med flere klubber med på denne konkurranseformen.  

Ønsker også å rekruttere klubber innen korpsdrill. Har 

opprettet en ressursgruppe som skal jobbe videre med dette.  

Jobber også å få til en summercamp.  

Swing: 

Salsa 2020 besøker Trondheim og Bergen for å komme dialog 

med klubber i og utenfor ND. 

Bredde ut i klubb: Klubber har søkt om å få besøk av dyktige 

instruktører fra ND. Prosjektet fungerer, dette når 

sosialdanserne våre.  

Videoundervisning: Har ikke klart å gjennomføre 

Boogie woogie formasjon-prosjekt: Dette er en måte å få 

dansere tilbake. Har fått med ildsjeler som har danset før. Det 

tar tid å sette i gang.  

Sportsdans: 

Jobbet med å ta ut dansere til ulike mesterskap. Vært en 

utfordring med økonomi.  

SFO prosjekt: Det er påmeldt 30 til SFO prosjekt 

Urbant:  

Knock out prosjektet: Slått sammen flere prosjekter. Har hatt 

knock out og Streetchallenge arrangementer over hele landet i 

mange byer.  

Utfordring med å arrangere NM.  

Drømmefanger har fått startet i flere bydeler.  

 

Det er ønskelig med kursing av prosjektledere og 

prosjektledere.  

 

Seksjons- 

lederne 

21/18-20 Vedtakssak: 

Budsjett 2019 

 

Presidentskapet ønsker å investere ytterligere i breddeaktivitet.  

I langtidsbudsjettet er det budsjettert med 1 million i 

underskudd.  

 

Gjennomgang av budsjettforslag. 

 

Vedtak: HS kan lage et budsjett med inntil 800.000 i 

underskudd.  

Frist for seksjonene å sende inn sine budsjett, samt søke om 

breddeprosjekter er 11. november.  

Michelle 



22/18-20 Orienteringssak: 

Internasjonal organisering 

 

WDSF ønsker å utvide med flere grener, og bla avholde 

konkurranser i de tradisjonelle IDO-grenene som Norge er 

store i. Hvordan skal ND forholde seg til dette? 

 

Anders drar til VM i Ørebro for å snakke med div. IDO-

representanter for å høre hvordan de forskjellige nasjonene 

forholder seg til dette. 

 

Michelle/ 

Anders 

23/18-20 Orienteringssak: 

Status økonomi 

 

Fullstendig regnskapstall for september foreligger ikke. 

Slik det ser ut nå styrer vi innenfor budsjett. 

 

Hovedstyret og seksjonene får tilsendt månedlige rapporter så 

fort de er ferdigstilt.Ca den 15. hver måned.  

 

Mona 

24/18-20 Orienteringssak: 

Moderniseringsprosjektet i NIF 

 

Status og veien videre.  

Hva innebærer dette for ND? 

Det ble informert om at dokumenter på NIFs hjemmesider. 

Vi må svare på høring inne 9. desember 

 

Anders 

25/18-20 Orienteringssak: 

Arrangement 

 

NM-veka og ungdomslekene 2019 

3 av seksjonene har meldt inn at de ønsker å være med i NM- 

veka: Seksjon for urbane stiler, sportsdans og Freestyle  IDO 

har meldt inn at de ønsker å være med.  

 

Åsmund/ Sissel 

26/18-20 Vedtaksak 

Christmas Dance 2018 og 2019 og NEC 2019 

 

Orientering om status i saken. 

Romerike Danseklubb (Norwegian Dance Danseklubb) og 

LSK Dans søker Norges Danseforbund om: 

• å la Norwegian Dance Danseklubb overta (fortsette) 

arrangementsansvaret for Norwegian Christmas Dance 

• opprettholde den budsjetterte støtten på 50.000,- for 

årets konkurranse, samt lisenser til WDSF 

konkurransene 

• la prosjektgruppen jobbe videre med planer om å 

samle flere av Norges Danseforbunds grener inn under 

en felles stor internasjonal konkurranse 

Pieter 

 



• å la Norwegian Dance Danseklubb ta ansvaret for 

North European Championship 2019 i tilknytting til en 

den internasjonale konkurransen CDF 2019. 

Vedtak: Opprettholde den budsjetterte støtten på 50.000,- for 

årets konkurranse, samt lisenser til WDSF konkurransene.  

 

27/18-20 Uttak til VM i salsa 2018 

Orienteringssak. Saken er behandlet i AU 

Det har kommet inn klage på uttaket til VM i salsa. 

Begge sider er hørt i saken, og det har fremkommet at ND har 

gjort flere feil i forbindelse med avholdelsen av NM i salsa 

som var uttakskonkurransen til VM.  

 

Vedtak: Begge parene som deltok i NM skal få tilbud om å 

reise til VM. Begge parene skal likestilles økonomisk såfremt 

seksjonen ikke har vedtak på at kun førsteparet skal dekkes. 

 

 

28/18-20 Vedtakssak:  

VM Disco 2018-Dispensasjonssøknad duo Thea Jarulf 

Berget/Marit Finne og Joakim Visnes og Serina Erzengin 

 

(Saken er behandlet pr mail) 

 

Vedtak: Godkjent  

 

 

29/18-20 Eventuelt:  

Nominering til Idrettsgalla 2019:  

Seksjonen fikk mandat til å ta dette opp i sine styrer og melde 

tilbake dersom de har kandidater. 

 

Struktur i forhold til styremøter 

Saken ble ikke diskutert på grunn av mange saker innenfor 

møtets tidsramme.  

Alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


