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MØTEINNKALLING/REFERAT 

Styremøte Danseregion Midt Norge   

Møte nr 01-16/17 Dato: 14.06.2016 

Sted: Skype konferanse Kl: 17:30 

Til stede: Alexandra Vårvik, Ketil Wikdahl, Stig Rune Børseth, Tor Rikard Lie 
 
Fraværende: Odd-Arne Madsen, Isabelle Berg Karlsen, Maria Eiken Faksen, 
Leonora Skorpen, Mona Terese Gran 
 

 

Referent: Ketil Wikdahl  
 

Sak Informasjon / referat Ansvar 

01-01-
16/17 

Godkjenne innkalling 

Innkalling ble godkjent. 

 

02-01-
16/17 

Godkjenne saksliste 

Det ble fremsatt ønske om noe mer informasjon om sakene sammen med innkalling. Saksliste 

ble godkjent. 

 

03-01-
16/17 

Godkjenne referat fra forrige styremøte 

Referat ble godkjent. 

 

04-01-
16/17 

Danseting 2016 

Fra DR MN er Alexandra Vårvik foreslått som vararepresentant til seksjonsstyret i Sportsdans 

og Ketil Wikdahl foreslått som varamann til valgkomiteen for seksjonstyret i Sportsdans.  

 

05-01-
16/17 

Samarbeid mellom dansegrenene i forbindelse med regionale konkurranser 

Vi har dommerutfordringer når flere dansegrener skal inngå i våre regionale konkurranser. 

Spesielt i forhold til Swing artene hvor det er 7-8 dommere på landsbasis og av disse er det 2-3 

med tilholdt i Midt-Norge. 

Det er 2-3 dommere med kombinasjonen sportsdans og swingdans. I forhold til konkurransene 

1. oktober og 3. desember (begge Trondheim) tas det kontakt med aktuelle klubber som kan 

påta seg et medansvar for felles regional konkurranse hvor også swing inngår i programmet. 

 

 

06-01-
16/17 

Terminliste 2016 – DRMN serie 5 har samme dato som TTN 4.2016 

Arrangør av MN serie 5. 2016  (5. 11) Ålesund Sportsdans ønsker å flytte mesterskapet til 

lørdag 29. Oktober 2016 grunnet kollisjon med TTN-samling nr 4. 2016. Flyttes med 

forbehold om ledig sportshall. 

 

07-01-

16/17 

Terminliste 2017-utlysning av konkurranser 

Utkast til terminliste utarbeidet av Odd Arne Madsen. Utkastet ble gjennomgått og sjekket opp 

mot kjente konkurranser/dansearrangementer innenfor de ulike sportsgrenene. Forslaget 

ferdigstilles og aktuelle datoer sjekkes opp mot nasjonale arrangementer så langt disse 

foreligger. 

Som for tidligere år legges det opp til 6 konkurranser i MN-serien som avholdes vekselvis i 

Trøndelag og Møre. 

Forslaget til terminliste ferdigstilles og sendes ut til klubbene. Styremøte i september beslutter 

endelig terminliste for 2017 og hvilke klubber som tildeles arrangement. 

 

 

 

 

Ketil 

Wikdahl 

08-01-

16/17 

Treningssamlinger 2016 

Maria Eiken Faksen er ansvarlig for treningssamlinger i styret. Styret har ambisjoner om å få 

til flere treningssamlinger i regionen. Vi ønsker å legge til rette for breddesamlinger. Vi må 

sjekke om det er mulig å søke støtte/midler til slike arrangementer fra ND sentralt. 

 

Maria 

Eiken 

Faksen 

09-01-

16/17 

Evaluering av Reisestøtte prosjektet 

Ketil Wikdahl er ansvarlig for prosjektet. Det ble gitt en kort muntlig orientering av erfaringer 

så langt, herunder utfordringer og hvordan disse er håndtert. Så langt holder vi oss til 

prosjektplanen som er ut 2016. Hotellstreik medførte er del utfordringer i mai 2016, men 
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takket være god hjelp fra Vestheim Ungdomssenter, Vestnes løste dette seg på en god måte. 

Det var Maria Eiken Faksen som formidlet kontakt med Ungdomssenteret. 

Dansere og foresatte som benyttet denne muligheten var godt fornøyd med oppholdet. 

Prosjektet videreføres ihht plan. 

Ketil 

Wikdahl 

10-01-

16/17 

Orientering om økonomi 

Kort orientering fra Odd Arne Madsen til møtet. Regnskap er ok – vi har disponibelt pr dato 

vel kr. 305.000 

 

11-01-

16/17 

Eventuelt 

 Registrering av nytt styre i Brønnøysund - mangler fødselsnummer med mer for 

styremedlem Isabelle Berg Karlsen. Mail sendt. 
 Sportsadm for region – Alexandra Vårvik sjekker opp om det er mulighet for 

Regionstyret å benytte denne løsningen. 
 Sør Trøndelag Idrettskrets - oppmøte utløste kr. 6.000 i støtte og mulighet for å søke 

ytterligere midler/aktivitetsstøtte. 
 Facebook side for DR MN – er det noe for oss. Ketil Wikdahl sjekker opp dette 

nærmere. 

 

 

Neste styremøte tirsdag 6. september 2016, kl. 17.30 - skype 


