Referat
Hovedstyremøte nr. 13
ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020
Dato:
20.april 2020
Tidspkt.: kl. 20.00 – 22.30
Sted:
Teams (digitalt møte)
Innkalt: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Arve Tonning, Tarjei
Svalastog, Jo Inge Norum, Trine Dehli Cleve, Even Gulli, Sissel Myren, Wanja Nerli, Stine Gjørtz,
Bettina Wichmann, Monica Molvær, Sigurd Ringvoll, Ane Omdal Aune, Tonje Røiland (adm)
Tilstede: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Arve Tonning, Tarjei
Svalastog, Jo Inge Norum, Trine Dehli Cleve, Even Gulli, Sissel Myren, Bettina Wichmann, Monica
Molvær, Sigurd Ringvoll, Tonje Røiland (adm)
Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak
107/18-20

108/18-20

•

Godkjenning av innkalling og referat og saker til
eventuelt:
- Innkalling og referat godkjent

•

Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten:
- Bettina er inhabil i sak 111

•

Saker til eventuelt:
- Status CDF
- Dommerseminar og Forbundstinget
- NM-veka
- NM i sportsdans

Økonomi
•

Anders

Tonje

Kort gjennomgang av status.
Bemerk: Budsjettene for 2020 er ikke lagt inn i One stop da
Vigdis/ IRK har avsluttet regnskapene for forbundene på
Ullevål, i tillegg til revisjon fra BDO
-

109/18-20

Ansvar:

Prøve å få IRK til å legge inn budsjettet for kommende
år i desember. (I kontrakten står det Q1).
Årsregnskapet og årsberetningen sendes ut for
signering. For første gang vil det være digital signering.

Korona situasjonen
Til diskusjon pkt 1
Vedtakssak pkt 2
1. Hvordan påvirker det organisasjonen?
2. Bør budsjettet revideres?

Anders/ Tonje

1. Tiltakspakkene som har kommet har ikke truffet riktig for
våre klubber/IL:
• Myndighetenes tiltakspakke til idretten dekker tapte
billettinntekter og deltakeravgift eller merutgifter som
samlet utgjør mer enn 25.000,- kr for arrangør.
• Kontantstøtteordningen for næringslivet gir en åpning for
idretten, men ikke for «grasrota» av idretten.
• KUD anbefaler fylkeskommunene å prioritere lagseide
anlegg ved fordeling av spillemidler til idrettsanlegg.
Dersom aktivitetsforbudet vedvarer, kan dette få store
konsekvenser for klubbene våre. Det gis eksempel på at en
klubb klarer kun to måneders husleie til.
Status i dag er at flere klubber har henvendt seg til ND med
kreative og gode løsninger som ivaretar smittevernreglene. De
har ønsket en bekreftelse på at det er i orden for forbundet å
sette i gang. Alle har hittil fått et positivt svar.
Vedtak:
2. Det åpnes opp for at seksjonene reviderer sine budsjett pga
koronasituasjonen og tenker nytt for å hjelpe klubbene våre.
Flere har satt i gang online kurs som har vist seg være en
stor suksess.
Av admin sine prosjekter, er midlene til markedsførings
arrangementet «Dansens dag» på 20.000,-kr overført til
2021.
HS følger nøye med på situasjonen for å komme med evt.
nye omdisponeringer etter hvert.
110/18-20

VM i Hip Hop
Vedtakssak
•

Anders

VM i Hip Hop er vedtatt utsatt til 2021 per e-post. Det
gjøres et formelt vedtak i dette møtet.

Vedtak
VM i Hip Hop utsettes til 24.-26.september 2021
111/18-20

Betalingsløsninger som inkluderer forsikring
Til diskusjon
-

112/18-20

Bettina

Eget Teams møte med Admin

Eventuelt
- Status CDF
Det jobbes på flere kanter. Det vil være et møte onsdag
22.04. Presidenten tar en prat med prosjektgruppen
vedrørende kostnader for fremtidige arrangement. Det bør
samarbeides mer på tvers for å oppnå bedre priser og
løsninger.
- Dommerseminar og Forbundsting
Vi venter på ny informasjon fra nasjonale myndigheter,
senest første uken av mai, før vi diskuterer fremdriften.
- NM-veka.
NIF foreslår utsettelse til september.
- NM i Sportsdans
Seksjonen har meddelt Admin om utsettelse (E-post sendt
20.04 like før HS møtet)

Anders

