REFERAT

Hovedstyremøte nr. 7
ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020
Dato: Mandag 8.april
Tidspkt.: kl. 17.00 – 21.00
Sted:
Idrettens hus, Ullevål stadion
Innkalt: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Åsmund Eggen, Tarjei
Svalastog, Jo Inge Norum, Trine Dehli Cleve,
Even Gulli, Sissel Myren, Wanja Nerli, Stine Gjørtz, Bettina Wichmann, Monica Molvær, Sigurd
Ringvoll, Tonje Røiland (adm)
Via skype: Sissel Myren og Sigurd Ringvoll
Meldt frafall: Even Gulli, Bettina Wichmann, Wanja Nerli, Stine Gjørtz, Monica Molvær
Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak
61/18-20

62/18-20

•

Godkjenning av innkalling og referat og saker til
eventuelt.
Innkallingen kom sent pga av GS skifte, skal komme 7
dager før.

•

Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten:
Ingen meldte seg inhabile

•

Saker til eventuelt:
1. Respons på møteinnkalling
2. Varslingssaker – Hvordan skal de håndteres?
3. Barents Games
4. Helgen 14/15 juni

Økonomi
Regnskap 2018 fremlegges og underskrives
Årsberetning 2018 legges frem og underskrives
Årsoppgaven og Årsberetningen ble sendt ut i HS møtet.
Vedtak:
- Årsoppgaven signert. Årsberetningen gjøres klar etter påske.
- GS sjekker frist for innlevering.
- Oppfølging av Vigdis (regnskap) i forhold til Ting vedtak, samt
rydde opp i evt.feilrapporteringer.
- Bedre kommunikasjon mellom seksjon og admin i forhold til
budsjett.

Ansvar:
Anders

Michelle

Konklusjon i etterkant:
- Frist for innlevering av Årsoppgaven er 30.06
- Vigdis er fulgt opp i forhold til Ting vedtaket og
opprydningen er i gang med feilrapporteringene.
- Hver seksjonsleder har fått tilgang til OneStop og kan følge
med på egne tall.

63/18-20

Til oppfølging:
Årsberetningen gjøres klar.
World Cup i Boogie Woogie
Vedtakssak
Swing og salsaseksjonen søker om tillatelse og støtte til å
gjennomføre en World Cup i Boogie Woogie oktober/november
2019.

Sissel

Dette blir i forbindelse med årets NM i swing. Da vi ikke har
arrangør ønsker vi å lage et stort arrangement på Scandic Hell Hotel
i Stjørdal.
Dette var et stort ønske fra det internasjonale forbundet om en
konkurranse da de i 2019 savner sårt arrangører.
Håper hovedstyre ser muligheten til å støtte en internasjonal
konkurranse både for å skape rekruttering med markedsføring og
styrke vårt internasjonale samarbeid.
Forslag til vedtak
Vedtak:
Det sjekkes om det er satt av midler til NEC for å kunne se hvor
mye som eventuelt er til rådighet. HS er positive til arrangementet,
men avventer svar i forhold til økonomisk støtte.
Til oppfølging:
Saken er ikke konkludert.
64/18-20

Nytt medlem Akademiet
Vedtakssak

Michelle

Se tidligere vedtak sak 48/18-20
Vedtakssak
Medlemmer til trener- og dommerkomiteen for tingperioden:
Nytt vedtak elektronisk:
Sportsdrill innstiller Lisa Marie Sæther som sin representant.
Vedtak:
Godkjent
65/18-20

Økonomisk støtte til trenere/reiseleder til internasjonale
konkurranser i 2019.
Vedtakssak
(Saksgrunnlag sendt separat på mail)
Søknad fra Sportsdrill omhandlet økonomisk støtte til
trenere/reiseleder til internasjonale konkurranser i 2019.
Toppidretten og antall drill-utøvere som deltar internasjonalt har økt
de siste årene og i den forbindelse ser teknisk komite det som
uansvarlig å kun sende 2 trenere/ledere for en gruppe med over 30
utøvere. Særlig sårbart dersom noe uforutsett oppstår og en av

Stine

laglederne må reise hjem med en utøver, da vil det prinsipielt stå
igjen en person med ansvaret for resten av utøverne.
TC har det faglige ansvaret rundt mesterskapet mens reiseleder tar
seg av det praktiske. De 3 største klubbene (eller de seksjonen
utnevner) stiller i tillegg med en klubbansvarlig hver. KA er
ansvarlig for sine utøvere + eventuelle tildelte utøvere fra andre
klubber. Dette tildeles enten av ND eller TC.
Gruppen på 6 ansvarlige danner en reiseledergruppe med ansvaret
for delegasjonen.
I år ønsker Teknisk komité å kreve at de 3 største klubbene sender
egne trenere, dette for å sikre at vi har nok ressurser til landslagets
sikkerhet til enhver tid. Vi ser at vi ikke kan kreve dette uten å gi en
kompensasjon til de klubbene som blir pliktet til å sende en ressurs.
Vi søker derfor hovedstyret om å se på muligheten for å innvilge
midler til teknisk komité for å kunne gi en kompensasjon til de
aktuelle klubbene. Teknisk komite søker derfor 45.000kr til å styrke
landslagene våre.
Vedtak:
Det bør være likt som i alle seksjoner. Teknisk komite dekker
utgiftene over eget budsjett.
66/18-20

Utvidet budsjett til sportsdrill
Vedtakssak

Stine

Saksgrunnlag sendt separat på mail:
Sportsdrill ønsker å avholde landslagssamlinger for landslagene slik
at de skal få en trygghet på hverandre, bedre samholdet mellom
utøverne og landslagsrollene og gi utøverne spesialtilpasset trening
mot de internasjonale mesterskapene. Vi avholdt landslagssamling i
2018, men her var egenandelen svært høy, og ettersom at ressursene
ikke var tilstrekkelig for et så stort landslag så ga ikke samlingen et
tilfredsstillende resultat, og vi ser at vi må tilrettelegge og bygge
opp samlingen annerledes ved neste sesong. Vi ønsker dermed at
landslaget skal få jobbe sammen over flere samlinger og knytte
bånd og få trening både drillteknisk og mentalt over tid som vil gi
bedre resultater. 25.03.19
Vi søker om å utvide budsjettet for 2020 med 170.000kr for å kunne
legge til rette for å styrke landslaget med landslagssamlinger mot
Verdensmesterskapet 2020 og Europeancup 2020.
Vedtak:
Ses opp mot medlemsregistreringen. Avhengig av å rekruttere da
det danner grunnlaget for tildelingen.
67/18-20

Idrettstinget 2019
Norges Kampsportforbund har kommet med følgende innspill
vedrørende lovrevisjonen i NIF og ber om støtte fra forum for
fleridrettsforbund på følgende innspill:
THH33 og 34 §2-8: Forslaget støttes! Habilitetsbestemmelsene i
NIFs lov gjøres enklere og tilpasses utifra stiftelsesloven i stedet for
forvaltningsloven. Det bør etableres unntak for tillitsvalgte som
styremedlemmer i selskaper som idretten selv har etablert.

Anders/ Tonje

THH36 og THH68: Minoritetsvern bør kunne innføres for idrettslag
og særforbund som organiserer flere grupper/seksjoner som hver for
seg kunne vært selvstendige org.ledd i NIF. Et eksempel på bruk av
slikt vern kan være f.eks. dersom en gruppe i idrettslaget ønsker å
selge treningslokaler/ anleggsmasse på bekostning av resten av
gruppene.
THH62-65; Stemmegivningen bør være fri slik at den som avgir
stemme ikke forpliktes til å stemme på kandidater vedkommende
ikke ønsker valgt. Da kan valgte kandidater også mer reelt se hvor
stor tillit de har fått.
THH117: Idrettsstyret bør, som alle andre styrer i org. leddene,
legge inn påtale til domsutvalget med påstand om eksklusjon i de
tilfeller styret mener det er riktig. Idrettsstyret bør ikke ha
myndighet til selv å ekskludere etter frata tillitsverv. Det strider mot
maktfordelingsprinsippet.
THH150-151 og THH160: Slik bestemmelsene om
fleridrettsforbund er utformet i loven i dag er det ikke behov for
dette. Det er kun relevant dersom et fleridrettsforbund defineres
som et forbund som organiserer flere idretter i avd./seksjoner som
oppfyller de til enhver tid gjeldene kriteriene til å kunne være egne
selvstendige særforbund innenfor den olympiske bevegelse. Da blir
også kommentarene til THH36 og THH68 relevante. Det bør også
vurderes i.f.m. med moderniserings-prosessen hvorvidt dagens krav
om at et forbund må være én juridisk enhet videreføres eller om det
holder at dette er ett org. ledd tilsluttet NIF, jf. §6-4 (2). Alt dette
bør utredes nærmere.
THH156: «Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor
NIF må være godkjent av og underlagt kontroll av særforbundet.»
Denne lovteksten er relevant når klubber står tilsluttet flere
idrettsorganisasjoner utenfor NIF og de internasjonale særforbund.
Norges Kampsportforbund har samarbeidsavtaler med 25
stilartsorganisasjoner.
THH200-202 og THH207: Forslaget om at beslutningen fattes etter
at særforbund, idrettsråd og NIF er hørt oppleves å være
tilfredsstillende forsvarlig behandling og at idrettsstyret kan
fastsette nærmere bestemmelser.
Vedtak:
- Forslagene gjennomgås nærmere.
- Kandidatur til rollen som Idrettspresident ble også tatt opp i
denne sammenheng. ND støtter Svein Mollekleiv.
Til oppfølging:
Vi er i gang med å gå gjennom forslagene nærmere.
68/18-20

69/18-20

Vedtakssak
Ordning rundt Team captain
Vedtak:
En reise per år per ansatt behøver ikke være som Team captain.
Saken legges under eventuelt, sak 5.
Kongepokal 2020
Hva skal være kriteriene for utdeling Kongepokalen de neste årene.
Skal vi fortsatt ha et rulleringsprinsipp?

Anders/Tonje

Anders

Vedtak:
Rulleringsprinsippet fortsetter som før.
Til oppfølging:
Søke om en ekstra pokal.
70/18-20

Åpen eller lukket påmelding til konkurranser:
Vedtakssak
Er det opp til arrangør å bestemme om vi skal ha åpen eller lukket
påmelding?
I noen konkurranser ligger det åpent hvem som skal delta på
konkurransen i andre ikke.
Bør det være lik praksis for alle konkurranser?

Tonje

Saken er sendt på høring:
Freestyle IDO seksjonen:
Konkurranser i Freestyle og IDO grener har absolutt ingen behov
for å skjule de påmeldte i noen konkurranser. Vi har hele tiden
ønsket at det skal være en åpne profil mot dansere, trener og
foreldre. Dette gjelder i høyeste grad også i konkurranser.
Ettersom Freestyle og IDO er den klart største aktøren i form av
antall konkurranser i løpet av en sesong, samt antall deltakere og
publikum pr. konkurranese ber vi om at vår holdning til dette tema
vektlegges. For våre konkurranser vil det være uaktuelt å skjule
deltakere
Vi har etablert et konkurransesystem som er tuftet på tilgjengelighet
å forutsigbarhet. Publikum og dansere viser at de setter pris på dette
gjennom at antall deltakere og publikum på konkurransene igjen
øker.
Basert på erfaringer, seksjonen og klubbene har gjort, ifm.
etablering av skjulte dommerpanel før konkurranse anser vi at det er
en helt feil vei å gå å lukke igjen mer. Det samme gjelder vel også
for resten av NIF som jobber med mer åpenhet ikke mer lukkede
dører.
Swingseksjonen

Seksjonen for swing og salsa hadde følgende vedtak i
saken:
Bør være lik praksis til alle. Det står i den generelle konkurranse
håndbok i dag. At etter hoveddommer har godkjent listen skal den
legges ut. - det som burde kanskje være med er hvis man får
henvendelse i forhold til person vern kan arrangør/seksjon velge å
holde startliste hemmelig (eksempel barn med hemmelig adresse
hvor vi fikk forespørsel om å ikke legge ut navn på barnet)
Seksjonen i swing og salsa støtter dagens reglement
Vedtak:
Seksjonen bestemmer selv om det skal være åpne eller lukkede
påmeldingslister.
71/18-20

NM veka
NIF bekreftet arrangør for NM-Veka 2020:
- Vinter, Lillehammer uke 13
- Sommer, Hamar uke 26

Tonje

Nytt for 2020 blir at NM-veka deles opp i en vinterutgave og en
sommerutgave. Slik vi har forstått det kan Dans velge selv hvilken
uke vi ønsker å delta på, for ordensskyld kan vi delta på begge.
For 2021 blir vinterutgaven i Stjørdal og sommer i Sarpsborg. Dato
er ikke vedtatt.
Vedtak:
Seksjonene avgjør om de ønsker å delta.
GS sjekker frist for påmelding.
Konklusjon i etterkant:
Frist for påmelding sommer 2020 og vinter/sommer 2021 er 15.mai
2019. Vinteren 2020 er et pilotprosjekt.
72/18-20

Saker til eventuelt:
1.Respons på møteinnkalling
Viktig at det svares på møteinnkallingen.
2.Varslingssaker – Hvordan skal de håndteres?
Denne saken ble det ikke tid til å gå gjennom på dette møtet.
3.Barents Games
Konklusjon i etterkant:
Region Nord- Norge har fått godkjent deltagelse for to personer på
et møte i Murmansk med følgende krav:
• Kartlegging av deltagere som evt.vil komme til Barents
Games, dvs. antall per land, alder og nivå.
• Kostnaden dekkes av Regionen.
HS vil behandle saken om Barents Games etter møtet i Murmansk.
4.Helgen 14/15 juni
Denne helgen er under planlegging.
5.En reise per ansatt per år
Vedtak:
• Viktig å forstå hvilken «hatt» man har på seg.
• HS er positive til en prøveordning for admin, der en er ute
på jobb ifm. ett arrangement per år som ikke tas av
feriedager. Først må kriteriene for å reise presenteres. Det
fokuseres på nasjonale arrangementer.
6.Møteplan 2019:
13/5 AU
17/6 Hovedstyremøte
26/8 HS
23/7 AU
21/10 HS
18/11 AU
16/12 HS m/julemiddag
Til oppfølging:
Sak 2, 3, 4 og 5

Alle

