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Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

15/16-18 
 

Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt 
Referatet er godkjent elektronisk.  
 

Øystein 

16/16-18 
 

Standardiserte satser i ND 

Før behandlingen av denne saken ble habilitetsspørsmålet til styrets 

medlemmer vurdert. Styret erklærte seg habil til å behandle saken.   

Sak: På bakgrunn av sak 145/14-16 ønsker TDK ny behandling 
økte honorarsatser for trenere, dommere og kursholdere. 
Saken har vært behandlet i Hovedstyret i flere omganger i forrige 
periode.  
 
 
 
TDK har nå utarbeidet nytt forslag: Standardiserte satser i ND (se 
vedlegg) 
Ettersom forslaget vil komme til å påvirke budsjettet for 2017 ba TDK 
HS om å behandle saken på nytt.  
 
 
 
Sakens behandling:  
Standardiserte satser i ND ( se vedlegg) godkjennes. Satsene er gjeldene 
fra 1.1. 2017 og gjøres kjent i organisasjonen omgående. Budsjettene 
for 2017 utarbeides på bakgrunn av disse satsene. Satsen for 
klubbutvikling forblir uendret og vi følger NIF sine retningslinjer. 
 
Punkt 3 vedr lisensens til gjeldende satser hh til tingvedtak. 
 
Forslaget falt. 
 
Forslag å endre timesats fra 45 til 60 minutter i dokumentet: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Nytt forslag: For forslag om endring:  
6 stemmer for endring. 
 
Pt nr 1: Vedtatt 
Pt nr 2.1 Satsene økes med 50 prosent: Vedtatt 
2.2. Endret Eksaminator kontering: 1000,- 1200,- vedtatt 
2.3 Forslaget falt og tas ut av dokumentet 

Michelle/  
Anders  



NORGES DANSEFORBUND 
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité  

WDSF – WRRC – IDO – UCWDC 
 

 

 

 

 

3 

2.4 Stryk tabell beholder teksten. Vedtatt 
 
3. Uendret satser.  
Internasjonale satser: Vedtatt 
4.Forslag: Endring linje Trener 4 eksamensgebyr: Vedtatt. 
5. Følger til enhver tid NDs retningslinjer. Link: Vedtatt 
 
Vedtak:  
Dokumentet er godkjent med endringer.  
 

17/16-18 
 

Endring av navn på swing – seksjonen. 
Seksjonen for swing, rock´n roll og salsa ønsker å endre navn til 
seksjonen for swing og salsa. 
 
Vedtak:  
Navnendringen godkjennes av HS og seksjonen heter seksjonen for 
swing og salsa. Navnendringen godkjennes på første ordinære ting. 
 

Sissel/Aina 

18/16-18 
 

Delegasjonsreglement, mandat og vedtatte fullmakter 
Arbeidsfordeling og rolleavklaring mellom administrasjon og styrer  
 
 
Arbeidsfordeling i HS:  
I arbeidsgruppene skal følgende personer sitte: 
 
Topp: Michelle, Anne Ragnhild, Pia, Jo Inge, (Bettina) 
Rekruttering/bredde: Øystein, Anders, Jo Inge, Ida, Tarjej, Bettina 
Organisasjon/ Strategi/handlingsplan 
Monica, Øystein, Pia, Jørn Inge, 
Anlegg: Anders,  
Regioner: Øystein 
Økonomi/budsjett: Anne Ragnhild, Jørn Inge, Stine, Sissel, Michelle 
Internasjonalt arbeid: Øystein, Anne Ragnhild, Anders, Michelle, Jo 
Inge 
Trener/dommer: Michelle (representerer HS i TDK) 
Barneidrettsansvarlig: Anders, Pia, Monica 
Prosjekt/ søknad om midler: Monica, Jørn Inge, Michelle, Pia 
Kommunikasjon: Øystein, Ane 
 
Vedlegg: Forslag til styreinstruks.  
 
Vedtak 
De foreslåtte arbeidsgruppene oppnevnes.  
Endringsforslag 1.2 D  i styreinstruksen: Styret skal respektere 
møteregler og bidra til god og effektiv saksbehandling. 
 
Styre instruks vedtatt med endring.  
 

Øystein 
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19/16-18 
 

Kort orientering fra seksjoner og komiteer 
Se vedlegg.  
 
 

 

20/16-18 
 

Nytt overgangsreglement 
Nytt overgangsreglement ble fremlagt. 
 
Vedtak: 

Det fremlagte reglementet godkjennes med følgende endringer:  

 

4.4 Partnerskifte der en eller begge utøverne har representert et annet land:  

Alle grener følger sine respektive internasjonale forbund sitt regelverk.  

 

12C :Seksjonstyret kan i regelverket gi dispensasjon for dette.  

 

Overgangene vil bli registrert manuelt frem til ny elektronisk løsning er på 
plass.  
 

Michelle/  
Anne Cathrine 

21/16-18 
 

Sak fra tinget: Barneidrettsbestemmelsene 
 
Vedtak: 
Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe med ulike tiltak 
innenfor barneidrettsbestemmelsene og jobber for en løsning der 
særforbundene selv kan gi dispensasjon der dette er det beste for 
barnet.  
 

Anders 
 

22/16-18 
 

Oppfølging fra tinget sak 1: 
Lojalitet til Norges Danseforbund: 
 
 
 
Vedtak:  
Dette er en tingpålagt sak til hovedstyret. Det settes ned en 
arbeidsgruppe som kommer med forslag til vedtak og 
konsekvensutredning til hovedstyret. 
 

Pia 

23/16-18 
 

Utnevne internasjonale representanter 
 
 
Personer som skal representere internasjonalt innkalles til et felles 
møte. Kan det være en ide å lage et nytt internasjonalt forum?  
 
Vedtak 
Internasjonale møter skal inn i årshjulet for HS. Det skal utarbeides 
strategi og handlingsplan for internasjonalt arbeid i ND.  Gjennom 
strategi og handlingsplan skal det tydeliggjøres hva som ligger i 
«internasjonalt arbeid».  

Øystein 
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Rapportskjemaer skal benyttes for å sikre kontinuitet i det 
internasjonale arbeidet 
Samtidig er jeg enig i at vi kan tydeliggjøre hva som ligger i nettopp 
"internasjonalt arbeid" gjennom strategien og handlingsplanen på dette 
området. 
Det opprettes et internasjonalt forum der representanter fra 
seksjonene også deltar.  
 

24/16-18 
 

Regulering Dommeruttak – Region  
Sak fra TDK:  
Enkelte regioner opplever at enkelte dommere blir utestengt og får ikke tildelt 
dommerjobber. TDK ønsker et rettferdig rulleringssystem.  
 
Vedtak:  
Regionene skal minimum benytte en D1(Region) dommer som er fra 
arrangør-regionen, kan være 2, og minimum en D2(nasjonal) til hver 
regionale konkurranse.  
 

Michelle 

25/14-18 
 

Konkurranse-samarbeid Norge/Sverige  
Det er et ønske om at utenlandske dansere/par skal kunne delta på 
norske konkurranser (bortsett fra norgesmesterskap), uten å måtte 
melde seg inn i klubb i ND.  
 
I utgangspunktet må alle deltagere i Norges Danseforbund vær medlem 
av en klubb i Norge. Følgende vedtak er gjeldene:  
I bestemmelser for konkurransearrangør §11 er det vedtatt følgende:  
 
«Alle dansere som deltar i konkurranse må være medlem av en 
klubb som er medlem av Norges Danseforbund og ha gyldig 
konkurranselisens. Det er en grunnleggende betingelse for 
deltakelse i konkurranser at medlemskontingent til ND, forsikring, 
samt startavgift er innbetalt for alle på deltakerlisten innen 
oppgitte frister. 
Swingseksjonen har vedtatt unntak for denne reglen: I den nordiske 
gruppen i WRRC er det gjort et vedta om fri flyt mellom de nordiske 
landene om du er medlem av en klubb organisert gjennom et at de 
respektive lands forbund.» 
 
 
 
Vedtak:  
Alle dansere som deltar i konkurranse må være medlem av en klubb 
som er medlem av Norges Danseforbund og ha gyldig 
konkurranselisens. 
Seksjonene kan vedta fritak fra denne delen for klubber tilsluttet 
forbund i andre land. En forutsetning for vedtaket er at 

Øystein 
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barneidrettsbestemmelsene følges og at deltakerne har gjeldende 
forsikring.  

26/16-18 
 

Administrasjonen i Norges Danseforbund ber hovedstyret ta 
stilling til videreutvikling av Norges Danseforbunds hjemmeside 
www.dansing.no 
 
Grafisk profil 
Hjemmesiden har i dag en grafisk profil som er helt uavhengig resten av 
organisasjonen, noe som fører til et stort sprik i kommunikasjonen. Det 
er ingenting som tilsier at man er inne på Norges Danseforbunds sider 
når man går inn på dansing.no. 
 
Forbundet burde kommunisere helhetlig utad, og det er derfor meget 
beklagelig at den grafiske profilen er så ulik NDs allerede etablerte 
grafiske uttrykk. Dette burde rettes opp, og hjemmesidene til Norges 
Danseforbund burde ha et sprekt uttrykk hvor NDs logo også er godt 
synlig.  
 
Viktige funksjoner som mangler eller ikke fungerer slik de burde 
Administrasjonen mener at resultater og terminlister er noe av det aller 
viktigste som burde ligge godt synlig og fungere optimalt på 
hjemmesiden. I dag fungerer disse funksjonene meget dårlig. Systemer 
som fungerer på flere plattformer og som er enkle å bruke burde 
implementeres for å dekke disse to viktige funksjonene.  
 
 
Målgruppe 
Det er klubbene som er medlem hos Norges Danseforbund, og dette 
som burde være hovedmålgruppen til NDs hjemmesider. I dag oppleves 
hjemmesiden rotete og vanskelig å navigere rundt, da det er utrolig 
mange forskjellige elementer og et dårlig utarbeidet 
navigasjonshierarki på hjemmesiden.  
 
Tilpasses flere plattformer 
Hjemmesiden burde tilpasses flere plattformer. I dag er spesielt 
navigasjonssystemet dårlig tilpasset mobil.  
 
Det ble ikke satt av noen midler til å videreutvikle hjemmesiden på 
budsjettet for 2016. Administrasjonen ber derfor hovedstyret ta stilling 
til om hjemmesiden skal gjennomgå en fornyelse som er bedre tilpasset 
Norges Danseforbunds formål og grafiske profil. En slik videreutvikling 
er estimert til å koste rundt 100.000 kr. Det er mulig å justere 
markedsføringsbudsjettet for å dekke over noe av denne kostnaden, 
men hovedstyret vil måtte bevilge ekstra midler ettersom det ikke er 
satt av noe på budsjettet for 2016. 
 
 
 

Silje/Øystein 
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Vedtak: 
Det bevilges 100.000 til videreutvikling av nye hjemmesider i 2016. 
Posten tas fra markedsføringsbudsjettet 2016. Styret bør godkjenne en 
egen post for oppfølging av nettsiden i 2017.  
Vi bør følge opp med en investering på maks 150.000 i 2017.  
 
 

27/16-18 
 

Representasjon av Norges Danseforbund  

- Søknad om støtte til reise og opphold til World Gala Awards i Graz, 
Østerrike 

6 dansere i gruppa 2dance Company X, søker støtte til arrangementet – 
World Gala Awards i Graz, Østerrike. De søker om støtte til reise og 
opphold. Dvs. ca kr. 5000,- pr. person 

Vedtak:  
Presidenten reiser og representerer ND. Freestyle-seksjonen dekker 
eventuelle kostnader for utøverne.  
 

Øystein 

28/16-18 
 

Økonomi status  
 
Vedlegg: Regnskapsrapport dans 2016 per september 
Vedlegg: Status lisenser, Sportsadmin og Klubbadmin  
 

Silje 

29/16-18 
 

Åpne poster i ND 
 
Åpne poster i ND ble lagt frem.  
 
Vedtak:  
Norges Danseforbund sletter alle poster under 750,- fra 2012-2014. 
Dette utgjør et tap på 36288,65.  
Det sendes purring på alle beløp over 750,- 
 

Silje 

30/16-18 
 

Eventuelt:  
 
 
Møteplan 2017.  
 
Hovedstyremøter 2017 
Sted: Ullevål 
Rom: 4065 
Tid: 17.00-20.00 
 

Onsdag  
18. 
januar 
 

Onsdag  
15. 
Februar 
 

Onsdag 
22. 
Mars 

Onsdag 
19. 
April 

Tirsdag 
23. 
Mai 

Onsdag  
21. 
Juni 

 

Øystein 
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