Referat

Hovedstyremøte nr. 9
ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020
Dato:
26.august 2019
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, Ane Omdal Aune, Tonje Røiland (adm)
Tilstede: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Even Gulli, Sigurd
Ringvoll, Ane Omdal Aune, Sissel Myren, Bettina Wichmann, Stine Gjørtz, Tarjei Svalaskog,
Åsmund Eggen og Tonje Røiland
Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak
78/18-20

79/18-20

•

Godkjenning av innkalling og referat og saker til
eventuelt:
Godkjent

•

Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten:

•

Saker til eventuelt:
- Økonomi-Sissel
- Hver seksjon informerer kort om arbeidet de har gjort
så langt- Michelle
- Fordele representasjon HS på høstens NM – Anne
Ragnhild

•

Hyggelig nyhet: Vi har passert 16000 medlemmer!

Optimalisering av søkeord
•

Presentasjon av Rino Larsen, Createurene reklamebyrå

•

Samtaler i etterkant av presentasjonen:
- Nettside bør være mer bruksvennlig for nye
medlemmer. I dag er det en nettside for eksisterende
medlemmer.
- GS sjekker pris med nettside leverandør: Landingsside
per gren. Knapp med «Finn klubb» på landingssiden.
Kostnaden avgjør veien videre.
- Rettferdiggjør forbundskontingenten.
- Klubb sparer penger på markedsføring av for eksempel
kurs.
Ser på statistikk i forhold til søk, deretter starte kurs.
- Hvilke søkeord bør brukes? Kontakte klubbene.
- Link fra klubbene til vår nettside.

Ansvar:
Anders

Anders

80/18-20

- Se på navn FB: Norges Danseforbund Urbane stiler etc.
Økonomi
•

Christmas Dance/ NEC – Negativt svar fra Thon i
forhold til reforhandling av avtale.
-

Vedtak:
•

Tonje

Norwegian Dance søker om 400.000,-kr i støtte fra ND
til Christmas Dance/ NEC
Sette alle kluter til
Be arrangør invitere til dugnad
Det bør startes opp en jobb med å skaffe sponsormidler
snarest
Vurdere en «vipps-kampanje» for å støtte
arrangementet

Dance Factory – Økonomisk støtte

Vedtak:
-

Søknad for 2020 sendes inn ifm. budsjettarbeidet 1. okt.
Dette gjelder også andre prosjekter fra Admin.
Presidentskapet tar beslutningen på fordeling av penger
utenom budsjettforhandlingene i HS: Hvor pengene tas
fra og hvor de flyttes til.

Følgende punkter til oppfølging:
• Hver seksjon rydder i sin økonomi. Dersom noe er
feilplassert i «One Stop», rapporteres dette til IRK v/Vigdis,
med kopi til GS
• Budsjett 2020
- GS gjør klart budsjettet for Admin så snart som mulig,
slik at HS vet hvor mye som kan fordeles per seksjon
og teknisk komite (Frist: 1.okt.).
- Enighet om at fordelingsnøkkelen benyttes også for
2020.
- Seksjonene og teknisk komite gjør klare sine budsjett så
snart de vet hvor mye de vil få tildelt.
81/18-20

Oppfølging av punkter fra forrige HS-møte:
•

Dancesation – Veien videre
GS følger opp. Avhengig av å se resultater.

•

Honorar til prosjektleder nasjonale konkurranser.

Vedtak:
Honorarer fra ND midler søkes HS.
•

Dommeruttak – Kan være ulikt i hver seksjon
- Swing- Åpne uttak
- Sportsdrill – Åpne uttak
- Freestyle-Åpne uttak
- Urbant – Åpne uttak
- Sportsdans – Hemmelige uttak

Tonje

Vedtak:
Dagens bestemmelse for dommeruttak oppløses. Fra dags dato blir
dommeruttaket lagt til seksjonene, med den forutsetning at reglene
om inhabilitet blir fulgt.
Seksjonen setter opp dommerkomite med medlemmer innenfor og/
eller utenfor seksjonsmedlemmene.
Hver seksjon setter opp regelverk for sine uttak.
Målsetningen er at dommeruttak blir flyttet ut fra
administrasjonsnivå.
82/18-20

Ledersamlingen 2020
•

Tonje

Hvordan ønsker HS at Ledersamlingen skal være?
Skal vi tenke nytt? Dette er en unik mulighet til å få til
samarbeid på tvers.

Følgende punkter kom opp:
- Presentasjon om optimalisering av søkeord
- ND ønsker flere medlemmer. Hva gjør de beste
klubbene? Invitere dem til å holde foredrag.
- Kostnaden bør ned for at flere klubber kan delta.
- HS er åpen for endringer.
83/18-20
84/18-20

85/18-20

Nytt medlemssystem 2020
Orienteringssak
NIFs Hederstegn
Vi utsetter dette til neste anledning da vi for kort tid siden var så
heldige å få tildelt NIFs Hederstegn.
Eventuelt
Økonomi spørsmålet til Swing v/Sissel ble tatt opp ifm.saken om
behov av midler til Christmas Dance/ NEC. Sissel har eventuelt
mulighet for overføring av midler til NEC. Dette sendes
Presidentskapet som tar en avgjørelse.
Spørsmålet til Michelle som gjelder gjennomgang av økonomien til
hver seksjon, tas når seksjonene har fått ryddet i «One Stop».

Tonje
Anders/Tonje

Anders

