Midt Norsk Dansekrets av
MØTEINNKALLING/REFERAT
Styremøte Danseregion Midt Norge
Møte nr 02-16/17
Sted: Skype konferanse
Til stede: Alexandra Vårvik, Ketil Wikdahl, Stig Rune Børseth, Odd-Arne
Madsen, Maria Eiken Faksen,

Dato: 27.09.2016
Kl: 17:30

Fraværende: Isabelle Berg Karlsen, Leonora Skorpen, Mona Terese Gran,
Tor Rikard Lie
Referent: Ketil Wikdahl
Sak
01-0216/17
02-0216/17
03-0116/17
04-0216/17
05-0216/17

Informasjon / referat

Ansvar

Godkjenne innkalling
Innkalling ble godkjent.
Godkjenne saksliste
Saksliste ble godkjent. Under eventuelt behandler vi Terminlisten 2017.
Godkjenne referat fra forrige styremøte
Det ble fremsatt ønske om å få ut referatene tidligere. Referat ble godkjent.
Treningssamling 2016
Samarbeid mellom dansegrenene i forbindelse med regionale konkurranser
Alexandra redegjorde for status i arbeidet med samarbeid mellom dansegrenene i
gjennomføring av Midt Norsk serie 2016. I forhold til Midt Norsk serie nr 4
(Oktobermesterskapet) var arrangøren kommet så langt i sine forberedelser at endringer i
planene ikke lot seg gjennomføre. I forhold til Midt Norsk serie nr 5 som lagt til Vestnes 29.
Oktober med påmeldingsfrist 10. Oktober så er situasjonen at lokale er avklart, overnatting
med mer er på plass. Arrangøren Ålesund Sportsdans er åpen for at Swing deltar i
konkurransen.
Arbeidet med Regionmesterskapet er i startfasen og her vil Move! Danseklubb avklare med
Swingmiljøet om det er interesse for deltagelse i forbindelse med arrangementet og i
konkurransen. Ansvarlig for konkurransen hos Move! DK følger opp (Ketil Wikdahl).
Styret tok orienteringen til etterretning.

06-0216/17

Ansvarfordeling i styret
Styrets leder ble valgt inn som varamedlem til seksjonsstyret for Sportsdans i juni og har
behov for avlasting av oppgaver. Til oppgaven med nominering av dommere til
regionkonkurransene bidrar Maria Eiken Faksen fremover. Henvendelser fra Idrettskretsen i
Sør Trøndelag ivaretas av Ketil Wikdahl fremover og henvendelser fra Møre og Romsdal
følges opp av Maria Eiken Faksen og Odd Arne Madsen.

07-0216/17

Orientering om økonomi
Regionen har kr. 331.000 tilgjengelig pr dato. Økonomien er tilfredsstillende.

08-0216/17

Eventuelt
Terminliste 2017 – liten interesse fra klubbene så langt. Ålesund Sportsdans og Move!
Danseklubb har varslet at de er klare for en konkurranse hver. Styret avventer tilbakemelding
fra Nidaros Danseklubb til etter gjennomført MidtNorsk serie 4.2016 (Oktobermesterskapet).

Maria
Eiken
Faksen

Midt Norsk Dansekrets av
Styret vil vurdere nærmere om Midt Norsk serie 2.2017 (Vårmesterskapet) legges til
Trøndelag i samarbeid med det årlige Swing arrangementet i Skaun 18. Mars 2017.
Spørsmål fra administrasjonen i Norges Danseforbund om støtte - de klubber som ønsker å
søke om støtte må på vanlig måte fremme søknad om dette direkte til styret i Region Midt
Norge.

Neste styremøte tirsdag 11. oktober 2016, kl. 17.30 - skype

