
    

 

 
 

 
Referat 

 

 Hovedstyremøte nr. 04 
ARBEIDSPERIODEN 2014 - 2016 

 
                                                Dato:        15.12.2014 
                                          Tidspkt.:  kl. 17.00 – 20.15 - Styremøte 

                  kl. 20.15 – 21.30 - Middag, med gjest Johan   
                                               Fasting fra «Kom og Dans»         

                                                  
Sted:         Radisson Blu, Gardermoen 
                
 

Tilstede: Harald Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal 
Kleiven, Valter Jacobsen, Grethe Andersen, Gro Arctander, Morten Engan, Mona Kristiansen 
(r) 
Forfall: Tom Skamo, Britt Janne Tennøy, Susanne Barkhald Sandberg, Bror Myrvang (på Skype 
sak 25/14-16). 
 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

 Sportslige resultater siden sist: 
 

VM Jazz: 
SØLV Solo Female Juniors  
Anna Louise Kalamar-Jacobsen 
BRONSE Solo Female Adult  
Viktoria Larsen 
GULL Duo Junior  
Anna Louise Kalamar-Jacobsen, Sofie Bjerknes Larsen 
SØLV Small Group Junior 
2Dance Company - Jr.A - Jazz 
 
VM Moderne: 
SØLV Solo Female Junior 
Anna Louise Kalamar-Amundsen 
BRONSE Female Solo Adult 
Viktoria Larsen 
BRONSE Duo Juniors 
Herman Hølmo Keim, Sophia Braaten Akerholt  

EM Boogie Woogie: 
GULL  Thorbjørn S. Urskog og Flora Bochereau 
GULL  junior: Thomas Kildal Jacobsen og Sunniva Myrvang 
 
EM Showdance: 
GULL Solo voksen: Victoria Larsen 
GULL Duo voksen: Victoria Larsen og Kirsten Marie Kartnes 

Susanne 



Bjerkeli 
GULL Smallgroup voksen: 2Dance Company 
SØLV Solo junior: Anna Louise Kalamar-Amundsen 
BRONSE Duo junior: Selina Jappeè / Anna Louise Kalamar-
Amundsen 

22/14-16 Vedtakssak: 
Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 03 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes  

Harald 

23/14-16 Vedtakssak: 
West Coast Swing – tilhørighet 
Grenen har til nå vært underlagt CWDCL i Norges 
Danseforbund, mens det meste av aktiviteten har vært organisert 
i NDs swingklubber. Nå har imidlertid vårt internasjonale 
forbund, IDO, begynt å organisere mesterskap i grenen. Med 
andre ord har nå alle våre grenseksjoner en tilknytning til grenen. 
   
Vedtak: 
Swingseksjonen organiserer West Coast Swing i Norges 
Danseforbund på lik linje med Salsa, som også har sin 
internasjonale tilhørighet i IDO 

Mona 
 

24/14-16 Orienterings-/ vedtakssak: 
Budsjett 2015 
 
Budsjettmøter er avholdt med alle seksjonene og med teknisk 
komite for sportsdrill. Møtene ble oppsummerte og alle 
budsjettforslagene ble gjennomgått. 
 
Vedtak: 
Det legges opp til et budsjett for 2015, som tar utgangspunkt i 
langtidsbudsjettet, som ble vedtatt på forbundstinget i juni 2014. 
Langtidsbudsjettet ble for 2015 vedtatt med et underskudd på kr. 
987.000,-. Det er ønskelig å finne nye inntektsmuligheter i 2015, 
skjer ikke dette brukes det av egenkapitalen for å dekke et evt 
underskudd. 
 
Budsjettet for 2015 behandles neste gang på styremøte 16. 
januar. Frem til dette møtet bes swingseksjonen om å fremlegge 
et revidert budsjett med budsjettramme på kr. 904.000,-    

Mona/ Knut 
 

25/14-16 Vedtakssak: 
Handlingsplan 2015-2018 
Viktigheten av dette arbeidet ble understreket, og det ble 
utrykket frustrasjon over manglende engasjement fra hovedstyret 
og seksjonene. 
 
Nye innspill til dokumentet ble diskutert. 
 
Enighet om at bredde og rekruttering må prioriteres i 
handlingsplanen og at dette området også må prioriteres høyt 
under behandlingen av handlingsplanen på ledersamlingen. Det 
er ønskelig å få satt ned en breddekomite på tvers av seksjonene 
og regionene som kan jobbe frem gode bredde- og 
rekrutteringstiltak.  
  

Bror 



Vedtak: 
De siste innspillene til dokumentet blir implementert, og det 
reviderte utkastet sendes ut til alle NDs klubber og øvrige org. 
ledd. Det forutsettes at alle setter seg godt inn i handlingsplanen 
før behandling på ledermøte den 18. januar. 

26/14-16 Vedtakssak: 
Innføring av lisensordning  
Høringsnotat ble sendt ut 02. desember med høringsfrist 14. 
desember. 8 høringssvar kom inn innen fristen, inkludert et 
felles høringssvar fra tre studentklubber.  
 
Høringssvarene ble gjennomgått på møte.  
 
Vedtak: 
Hovedstyret er av den formening at det ikke er grunnlag for å 
gjøre noen store endringer i den foreslåtte lisensordningen, som 
har vært på høring. 
Høringssvarene vil bli oversendt lisenskomiteen, sammen med 
forslag, som skal behandles på ekstraordinært ting 17. januar.   

Knut/ Mona 

27/14-16 Vedtakssak: 
Hederspris Dance Awards 
Komiteen fremmet forslag til kandidat, og begrunnet forslaget. 
 
Vedtak: 
Den foreslåtte kandidaten tildeles Norges Danseforbunds 
hederspris for 2014 

Mona/ 
Harald 

28/14-16 Vedtakssak: 
Sak til ekstraordinært ting 
 
I henhold til NDs lov § 23, skal NDs ungdomsutvalg ha egne 
vedtekter, som skal godkjennes av forbundstinget. 
Utvalget har i dag ingen egne vedtekter, og ser det også som 
uhensiktsmessig at disse må godkjennes av et forbundsting. De 
ønsker derfor å legge frem forslag til vedtekter, samt fremme 
forslag om endring av § 23 Ungdomsutvalget.  
 
Vedtak: 
Hovedstyret støtter ungdomsutvalgets innspill og fremmer 
forslagene på det ekstraordinære tinget den 17. januar.    

Tanja 

29/14-16 Vedtakssak: 
Retningslinjer for alkohol 
 
Saken utsettes til AU-møte i januar. AU får fullmakt til å vedta 
retningslinjene. 

Mona 

30/14-16 Vedtakssak: 
Evaluering av OL 2022-prosessen 
 
Alle HS-medlemmene og administrasjonen er bedt om å komme 
med innspill innen 12. desember.  
De mottatte innspillene er sammenfattet og ble gjennomgått på 
møte. 
 
Vedtak: 
Harald tar med seg innspillene fra Hovedstyremøtet og 
presenterer dem i innspillmøte med evalueringskomiteen på 

Harald 



Gardermoen torsdag 18. desember. 

31/14-16 Orienteringssaker fa Generalsekretæren: 
- Status Ledersamling og Dance Awards 

Påmeldingsfristen har gått ut, men det er veldig få påmeldte, 
både blant klubbene og blant de tillitsvalgte. Dette er svært 
uheldig! 
 
Vedtak:  
Det gis 1000kr i støtte per klubb, for å forsøke å få flere 
med. Informasjon om dette sendes alle klubbene og legges ut 
på dansing.no. Alle hovedstyremedlemmene kontakter minst 
fem klubber hver. 
 

- One pager – info fra admin. 
Det er utarbeidet en mal, hvor de ansatte fyller inn info., fra 
sitt arbeidsfelt, som de ønsker å formidle til styret. Denne vil 
bli sendt ut foran hvert AU- og HS-møte. 
 

- Leder av Aktivitetsutvalget i NIF 
Gen. Sek er valgt som leder av Aktivitetsutvalget i NIF, og 
inngår dermed også i den administrative styringsgruppa til 
særforbundene   

Mona 

32/14-16 Eventuelt 
 
Saker fra Ungdomsutvalget 
Politiattest 

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslag, 

som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreåri-

ge, eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves poli-

tiattest. 
Det viser seg at flere klubber ikke overholder dette.  
 
Vedtak: 
Det er viktig at dette følges opp! Saken tas opp på 
ledersamlingen under «Sunn barneidrett» 
 
Seksuell trakassering 
Ungdomsutvalget ønsker at standard trenerkontrakter skal 
henvise til retningslinjer mot seksuell trakassering, og at hver 
klubb skal ha trenerkontrakter med slike retningslinjer. 
 
Endring av HS-møte 
Ønske om å gjøre hovedstyremøte før ledersamlingen i januar 
om til et AU-møte. Dette gjør at budsjett kan ferdigstilles og at 
seksjonene kan avholde seksjonsmøter denne fredagen. 
 
Vedtak: 
Fredag 16. januar avholdes AU-møte nr. 2 på Thon Hotell 
Triaden, Lørenskog. 
 
Oppfølging av vedtak vedr. sanksjon fattet på årsmøte i  
WDSF 
Det har vært utfordrende å få klare svar fra WDSF, i forhold til 
hvordan vedtaket, fattet på siste årsmøte, vedr. sanksjon for 
utøvere som stiller opp i mesterskap utenfor WDSF, skal 

 
 
 
Tanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanja 
 
 
 
 
Mona 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morten 



håndteres. Norges Danseforbund ønsker å være lojal til vedtak 
fattet av WDSF, men ønsker samtidig å beskytte danserne i 
forbundet, slik at disse ikke gjør noe som kan føre til at de blir 
sanksjonert. Derfor har det vært så viktig å gjøre det riktige i 
forhold til praktiseringen av regelen. 
  
 

 


