
     Midt Norsk Dansekrets av 
 
MØTEINNKALLING/REFERAT 

Styremøte Danseregion Midt Norge   

Møte nr 03-16/17 Dato: 18.10.2016 

Sted: Skype konferanse Kl: 17:30 

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

 

Referent: Ketil Wikdahl  
 

Sak Informasjon / referat Ansvar 

01-03-
16/17 

Godkjenne innkalling 

Innkalling ble godkjent. 

 

02-03-
16/17 

Godkjenne saksliste 

Saksliste ble godkjent. Møtet er en forlengelse av møte 2-16/17 

 

03-03-
16/17 

Godkjenne referat fra forrige styremøte 

Intet referat til godkjenning. 

 

04-03-
16/17 

Treningssamling 2016 

Ansvarlig for saken Maria Eiken Faksen har varslet at hun trenger noe mer tid for å forberede 

saken for styrebehandling. Saken behandles når saken er ferdig utredet/forberedt. 

  

 

05-03-
16/17 

Samarbeid mellom dansegrenene i forbindelse med regionale konkurranser 

Vi jobber videre med å integrere flere dansegrener i regionkonkurransene våre. Forberedelsene 

til Midt Norsk serie 5 på Vestnes 29.10.2016 er kommet langt. Vanskelig å etablere felles 

prosjekt med annen klubb/arrangør på nåværende tidspunkt. Det er meldt om færre påmeldte 

deltagere så lang slik at arrangør uttrykker bekymring for økonomien. Styret åpner for at de vil 

se med velvilje på en begrunnet søknad om støtte i etterkant av arrangementet. Styremedlem 

Ketil Wikdahl fikk i oppgave å formidle dette til Ålesund Sportsdans. 

 

Midt Norsk serie 6, Regionmesterskapet er neste konkurranse lagt til Trondheimsområdet 3. 

desember 2016. Move! DK er arrangør og åpen for en medarrangør. Avventer avklaring fra 

Swing klubber om interesse. 

 

Move! DK meldte at de så langt ikke har fått avklaring på lokale. Det vil bli arbeidet med 

alternative løsninger (Melhushallen, Hoeggen skole, Rosenborg skole, Frimurerlosjen). 

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

 

06-03-
16/17 

Terminliste 2017 

Nidaros Danseklubb har meldt interesse for å arrangere Midt Norsk serie nr. 4 

(Oktobermesterskapet 2017) til neste år. 

Ut over dette forelå intet nytt/avklaring på øvrige konkurranser til dette møtet. Saken følges 

opp i neste møte. 

 

 

 

 

Neste styremøte tirsdag 25. oktober 2016, kl. 17.30 - skype 


