
    

 

 
 

 
Referat 

 

 Hovedstyremøte nr. 03 
ARBEIDSPERIODEN 2014 - 2016 

 
                                                Dato:        14.10.2014 
                                          Tidspkt.:  kl. 17.00 – 21.00 

                  Pizza i møterommet kl. 17.00 
                                                 Sted:         Danseklubbens Studio 1 

                  Solheimveien 56, 1471 Lørenskog  
 
                

Tilstede: Harald Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal 
Kleiven, Valter Jacobsen, Bror Myrvang, Grethe Andersen, Susanne Barkhald Sandberg, Tom 
Chr. Axelsen, Tor Erling Johnsen (Sak nr. 14-18), Mona Kristiansen (r) 
Forfall: Tom Skamo, Britt Janne Tennøy, Gro Arctander, Morten Engan 
 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

 Vi har fått følgende medaljer siden sist: 
 
Grenseksjon for Sportsdans: 
VM 10-dans PD, Romania: 
Gull: Janick Guld Løwe og Pia Lundanes Løwe  
 
Grenseksjon for Swing, Salsa og Rock`n Roll: 
VM Boogie Woogie, Norge:  
Gull: Thorbjørn Solvoll Urskog og Flora Bouchereau 
Sølv: Thomas Kildal Jacobsen og Sunniva Myrvang, junior 
Bronse: Frode Pedersen og Tone Grude, senior 
World Master Rock`n Roll, Østerrike:  
Bronse: Steinar Berg og Anne Ragnhild Olstad 
Boogie Woogie, World Cup, Østerrike 
Gull: Thomas Kildal Jacobsen og Sunniva Myrvang, junior 
 
Grenseksjon for IDO-grener og Freestyle: 
VM Showdance Duo, Tsjekkia:  
Gull: Viktoria Larsen og Kirsten Marie Kartnes Bjerkli 
EM Stepp, Russland:  
Gull: Jan Anders Presthus 
VM Disco, Italia: 
Gull: Øyvind Gulli 
Sølv: Madeleine Enersen Hellerød 
Bronse: Hannah Louise Bendigtsen 
Gull: Anna Louise Kalamar Amundsen, junior  
VM Disco Duo, Italia: 
Sølv: Julie Sofie Wichmann og Tiril Warem 
Disco Duo Male/female, Italia: 

 



Sølv: Øyvind Gulli og Vibeke Andreassen 
VM Disco Small groups, Italia: 
Sølv: Move it 
Sølv: New Generation, junior 
VM Disco Freestyle, Italia:  
Gull: Pernille Brenni Brovold 
Gull: Øyvind Gulli 
Sølv: Hannah Louise Bendigtsen 
Sølv: Aron Espeland Bye 
Gull: Selina Jappee, junior 
Sølv: Anna Louise Kalmar Amundsen, junior 
Bronse: Jenny Berg, junior 
 
Hovedstyret i Norges Danseforbundet gratulerer samtlige! 
 
Blomsterhilsen fra Norges Idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komite, ved Inge Andersen, til våre medaljevinnere 
er mottatt, og ble lest opp under møte. 

14/14-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02 
 
Vedtak: 
Referatet er godkjent, rettelser er implementert og det er lagt ut 
på web 

Harald 

15/14-16 Vedtakssak: 
Møteregler 
På hovedstyremøte nr. 2 var det enighet om at møtene må bli 
mer effektive, slik at ingen sitter på flyet hjem under behandling 
av siste sak. For å få til dette foreslås det å innføre møteregler 
for hovedstyret og AU. 
 
Vedtak: 
Hovedstyret er enig i de fremlagte møtereglene for hovedstyret 
og AU. Møtereglene gjøres gjeldende umiddelbart.  

Harald 
 

16/14-16 Vedtakssak: 
Planprogram 
Forslag til planprogram, som beskriver gjøremål og milepæler 
frem til ferdig handlingsplan, ble sendt på høring til hovedstyret 
24.09.14. Høringsfrist var 07.10.14. 
 
Ingen kommentarer er mottatt innen fristen. 
 
Forslag til struktur og prioritering av innsatsområdene, samt 
skjelett for handlingsplan ble presentert.  
 
Handlingsplanen skal ta utgangspunkt i syv innsatsområder: 

1. Aktivitet og breddeidrett 
2. Talentutvikling og toppidrett  
3. Kommunikasjon 
4. Organisasjonsutvikling 
5. Økonomi 
6. Kompetanse 
7. Anlegg 

 
Diskusjoner rundt prioriteringer og veien videre. 
 

Bror 



Det poengteres at det er viktig at prosessen blir forankret helt 
ned i klubbene på et tidlig tidspunkt.  
Det er klubbene som skal vedta planen. 
 
Bror berømmes for god og viktig jobb! 

 
Vedtak: 
Dato for når første utkast av handlingsplanen skal presenteres 
ble flyttet frem 10 dager, til 20. november. Planen for øvrig ble 
vedtatt 

17/14-16 Vedtakssak: 
Representasjon 2014/ 2015 
Hvem representerer, hvor? 
 
Vedtak: 
Følgende representerer ND på kommende arrangement: 
 
NM IDO-grener, 18. okt – Anders 
NM Swing, 08. nov – Beate 
NEC møte, okt. – Harald 
IDO AGM 2015 – Anders 
WDSF AGM 2015 – Harald 
WRRC AGM 2015 – Knut/ Beate 
Idrettstinget 2015 – Harald og Mona 

Harald 

18/14-16 Vedtakssak: 
Trenerløypa 
Trener 1 er i dag veldig omfattende. Det er et ønske om å trekke 
ut aktivitetslederkurset i barnedans, da det er mange som ønsker 
kun å ta dette kurset. I tillegg har vi flere klubber som 
utelukkende har voksne medlemmer, som ikke ser det 
hensiktsmessig å utdanne seg innen barnedans.    
 
Det fremlagte forslaget er sendt på høring til Trener- og 
Dommerkomiteen. 
 
Forslag til ny trener 1 utdanningsmodell: 
Frittstående kurs: 
Aldersgrense 16 år. 
Aktivitetslederkurs i barnedans. Gir sertifisering som 
aktivitetsleder. 15 timer. 
 
Trener 1: 
Aldersgrense: 16 år. 
Delkurs 1: Idrettsfag. 12 timer 
Selvstudie: E-læring. 10 timer 
Delkurs 2: Dans, musikklære og koreografi i valgt dansegren. 12 
timer. 
Delkurs 3: Instruksjon i praksis, og eksamen. 12 timer. 
Totalt: 46 timer. 
 
Vedtak: 
Aktivitetslederkurset i barnedans blir et frittstående kurs som gir 
sertifisering som aktivitetsleder i barnedans. Formålet med dette 
er en trener 1- utdanning som blir mer relevant for de grenene 
som hovedsakelig har voksne utøvere. 

Tor Erling 



19/14-16 Vedtakssak: 
Budsjettprosess 2015 
Hvilke rammer skal grenseksjonene få, og hva skal de prioritere? 
 
Enighet om at det er økt aktivitet, bredde og rekruttering som 
skal prioriteres i 2015. Under dette ligger tiltak som vil bidra til 
flere medlemmer, samt tiltak for å beholde barn og unge i 
dansen. Viktig at seksjonene kommer frem til gode tiltak som 
letter rekrutteringsarbeidet i klubbene.   
 
Det ble også poengtert at det er viktig at gode 
kompetansehevendetiltak, videreføres. Det har vist seg at det er 
svært positivt med tiltak på tvers av grenseksjonene, noe som det 
bør satses videre på. Grenseksjonen bes om å komme med 
forslag til tiltak for utvikling av sine grener, samt tiltak for å få 
flere og bedre trenere og dommere.   
 
Hovedstyret ønsker at grenseksjonen selv prioriterer disse 
områdene, men ønsker en tett oppfølging slik at det sikres at 
ønskede tiltak planlegges og gjennomføres. Midler som tildeles 
områdene bredde og rekruttering, samt trener- og 
dommerutdanning/ utvikling er øremerket og kan ikke 
omdisponeres.   
 
Vedtak: 
Grenseksjonene og teknisk komite for sportsdrill utarbeider 
forslag til budsjett med samme rammer som tildelingen de fikk 
for 2014, med utgangspunkt i ovenfor nevnte prioriteringer. 
NDs budsjettmal skal benyttes, og kostnadene og inntektene 
skal periodiseres. Handlingsplan med detaljer skal følge 
budsjettet. 
 
Budsjettmøter med grenseksjonene og teknisk komite for 
sportsdrill, avholdes 06 og 07. november.  
Forslag til budsjett for Norges Danseforbund legges frem og 
behandles på AU-møte den 24. november.  

Knut/ Mona 

20/14-16 Vedtakssak: 
Ansvarsområder og rolleavklaring hovedstyret og 
generalsekretær 
Det er behov for en ytterligere definisjon av hovedstyrets og 
generalsekretærens ansvarsområder, samt rolleavklaring. 
 
Vedtak: 
Det fremlagte dokumentet «Hovedstyret og generalsekretær – 
ansvarsområder og rolleavklaring» ble vedtatt med de endringer 
som fremkom under møte. 

Mona 

21/14-16 Vedtakssak: 
Sak fra Sportsdrill vedr. dispensasjon til å benytte aktive 
utøvere som dommere i konkurranser. 
 
Saken er behandlet i Trener- og Dommerkomiteen, som 
anbefaler hovedstyret å innvilge dispensasjon. 
 
Vedtak: 
Sportsdrill får dispensasjon fra regelen, som sier at aktive 

Mona 



utøvere ikke kan være dommere. Uten denne dispensasjonen vil 
de ellers ikke ha nok dommere til å kunne avholde sine 
konkurranser. 

22/14-16 Vedtakssak: 
Nominering til Idrettsgallaen 2015 
Vi har mange aktuelle kandidater, men kan kun nominere en 
gang i hver klasse. 
 
Vedtak: 
Norges Danseforbund nominerer følgende personer til 
Idrettsgallaen 2015: 
Åpen klasse: Janick og Pia Löwe, VM-vinnere i WDSF PD 10-
dans 
Årets gjennombrudd: Janick og Pia Löwe, VM-vinnere i WDSF 
PD 10-dans 
Årets trener: Jo Inge Norum, landslagstrener i Boogie Woogie 

Harald 

23/14-16 Orienteringssak: 
Lisens 
Første møte i lisenskomiteen er avholdt. Referatet er sendt ut 
sammen med saksdokumentene.  
 
Kort fortalt er komiteen positiv til innføringen av en 
lisensordning i forbundet. Det er aktuelt å se på tre ulike lisenser: 

1. Grunnlisens 
2. Konkurranselisens 
3. Trener- og Dommerlisens 

 
Diskusjoner i hovedstyret rundt trenerlisensen, behovet, samt 
fordeler og ulemper rundet dette. Bør vi kreve at alle våre 
trenere har lisens, og at det ligger forpliktelser i denne, som for 
eksempel krav om lojalitet til ND og at 
barneidrettsbestemmelsene følges?  
 
Diskusjoner om konkurranselisensen og grunnlisensen skal være 
lik alle grener.  
 
Det ble påpekt at det er viktig at det knyttes fordeler opp til 
lisensene i form av rabatter, fagsamlinger, forsikring og lignende, 
slik at dette er noe medlemmene ønsker, og at det ikke kun blir 
sett på som noe negativt.  
Alle er enige om at 100kr for en lisens, som inneholder både 
forsikring og andre goder ikke er mye penger. 
 
Veien videre: 
Neste møte i komiteen:   16. oktober 
Høring ut til klubber, seksjoner og kretser:   01. november 
Høringsfrist:   23. november 
Møte i komiteen:    slutten av november 
Hovedstyret behandler saken:   15. desember 
Saken sendes ut til klubbene:   før 03. januar 
Saken behandles på ekstraordinært forbundsting:   17. januar 

Knut 
 

24/14-16 Runden rundt bordet 
Alle til stede fikk mulighet til å si noen ord: 
 
Grethe: 

 



Skal representere på Asia Games i Sør-Korea og under EM i 
rullestoldans i Polen. 
Singels og Freestyle/showdance er nye grener under 
rullestoldans i IPC. Ønske om å få til tilbud i disse grenene også 
i ND. 
 
Anders: 
Stolt av å være en del av forbundet! 
Vi gjør det bra med toppidretten, nå trenger vi å vokse, og å få 
på plass en solid grunnmur. 
 
Knut: 
Ungdomsparene i sportsdans begynner å hevde seg, noe som er 
positivt! Helene Spilling og Jonas Pettersen fikk bronse i WDSF 
Open Youth Standard og en flott 13. plass i ungdomsklassen i 
VM i Standard i Moldova. 
 
Tom Chr.: 
IDO- og Freestyle-Seksjonen er ferdig med å utarbeide 
handlingsplan. Oppdatering og gjennomgang av 
konkurransereglementene er det som prioriteres i seksjonen p.t. 
 
Susanne: 
Glad for å være med i styret, og ønsker å være med å bidra 
fremover! Glad for gode internasjonale resultater, som ansvarlig 
for toppidrett i ND. 
 
Tanja: 
Er leder av ungdomsutvalget. Første møte skal avholdes 
førstkommende fredag, sammen med tidligere leder.  
 
Anders forlot møte. 
 
Beate: 
Det jobbes mye både i Øst-Norsk Danseregion og i Trener- og 
Dommerkomiteen. Mye positivt har kommet på plass. 
 
Bror: 
Har en stor og viktig jobb foran seg ift planverket som skal på 
plass. Vet hva som må gjøres! 
 
Valter: 
Swingseksjonen har startet arbeidet med å få på plass en 
database over alle danserne. EM og NM er neste i kalenderen. 
Seksjonen har kjøpt paddene som ble benyttet under VM. Disse 
kan også andre seksjoner benytter. 
 
Mona: 
Skal på anleggskonferanse i Trondheim førstkommende helg, og 
Lov- og Domseminar neste helg. Jobber mye sammen med Åge 
Sørsveen i forhold til organisasjon og planarbeid, noe som 
spennende! 
  
Harald: 
Mye viktig arbeid er igangsatt ift planarbeid og organisasjon. 



Dette blir bra! 
 
Møtet hevet kl. 20.00. 

 


