
    

 

 
 

 
Referat 

 

 Hovedstyremøte nr. 07 
ARBEIDSPERIODEN 2014 - 2016 

 
                                                Dato:        17.08.2015 
                                          Tidspkt.:  kl. 17.00 – 22.00 
                                                                                      

Sted:         Radisson Blu Gardermoen            
 

Tilstede: Harald Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Grethe Andersen, 
Morten Engan, Tom Skamo, Bror Myrvang (ikke sak 83, 84 (unntak sak vedr. sanksjonsutvalget) 
Valter Jacobsen, Espen Klovning, Mona Kristiansen (r) 
Forfall: Tanja Lundal Kleiven og Susanne Barkhald Sandberg  
 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

 Sportslige resultater siden sist: 
 
Grenseksjon for Freestyle og IDO-grener: 

- EM gull i Disco Freestyle, solo jr. jenter – Tuva Karine 
Åkvåg 

- EM sølv i Disco Freestyle, solo jr. jenter - Sofie Bjerknes 
Larsen 

- EM bronse i Disco Freestyle, solo jr. jenter – Sophia 
Bråten Akerholt 

- EM gull i Disco Freesyle, solo sr. jenter – Selina Jappee 
- EM sølv i Disco Freestyle, solo sr. jenter, Hannah Lovise 

Bendigtsen 
- EM gull i Disco Freestyle, solo sr. gutter – Øyvind Gulli 
- EM sølv i Disco Freestyle, solo sr. gutter – Aron Bye 
- EM gull i Disco, solo jr. jenter – Sofie Bjerknes Larsen 
- EM gull i Disco, solo sr. jenter – Stine Larsen Nedgård 
- EM sølv i Disco, solo sr. jenter – Hannah Lovise Ben-

digtsen 
- EM bronse i Disco, solo sr. jenter – Pernille Brenni Bro-

vold 
- EM gull i Disco, solo sr. gutter – Øyvind Gulli 
- EM sølv i Disco, duo sr. jente/ jente – Hannah L. 

Bendigtsen og Pernille B. Brovold 
- EM bronse i Disco, duo sr. gutt/jente – Vibeke 

Andreassen og Øyvind Gulli 
- EM gull i Disco, Small Group Sr. – Studio1-Bounce 
- EM bronse i Disco, Small Group Sr. – New Generation 

 
Sportsdrill: 

- 6. plass, EM i Sportsdrill, Par senior  
- 17. plass, EM i Sportsdrill, - Oda Kristine Måkestad 

 



- 20. plass,  EM i Sportsdrill, Solo senior - Malin Søreide 
- 22. plass, EM i Sportsdrill, solo junior - Camilla Myklebust 

Skog 
- 30. plass, EM i Sportsdrill, solo junior - Lisa Leikanger 
- 7. plass, EM i Sportsdrill, Tropp 

 
Norge er ranket som nr 7 i Europa, hele 3 plasser opp siden EM 
2013.  

 
- 6. plass, Two Baton, level B, International Cup, Canada 

– Maiken Steffensen 
- 12. plass, One Baton, level A, International Cup, Canada 

– Maiken Steffensen 
- 9. plass, One Baton, elite, International Cup, Canada - 

Mathias Langseth Eliassen  
 
Begge utøverne ble beste europeiske utøver i sine klasser! 
 
Grenseksjon for Swing, Rock`n Roll og Salsa: 

- VM gull i Boogie Woogie, voksen – Thorbjørn Solvoll 
Urskog og Flora Bouchereau 

- VM bronse i Boogie Woogie, junior – Thomas Kildal 
Jacobsen og Stine A. Kristensen 

 
Grenseksjon for Sportsdans og CWDCL: 

- 24. plass i German Open, rising star, standard – Jonas 
Pettersen og Helene Spilling 

- 35. plass i German Open, rising star, latin - Petter 
Andreas Engan og Kine Marie Mardal 

 
 
Norges Danseforbund gratulerer!!! 
 

68/14-16 Vedtakssak: 
Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 06 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes  

Harald 

69/14-16 Vedtakssak: 
Godkjenning av styret i grenseksjon for Freestyle og IDO-
grener 
 
Leder og nestleder i grenseksjon for Freestyle og IDO-grener 
har trukket seg. Det ble gjort rede for bakgrunnen for dette.  
 
Det sittende styret har konstituert seg. 
Forslag til nytt styre: 
Konstituert leder: Espen Klovning (tidligere 1. vara) 
Konstituert nestleder: Heidi Jappee (tidligere styremedlem) 
Styremedlem: Espen Kristiansen (ingen endring) 
Styremedlem: Charlotte Lunde (tidligere 2. vara) 
Ungdomsrep.: Nina Birkeland (ingen endring) 
Varamedlem: Bich Kieu Nguyen (tidligere 3. vara) 
Leder Urbane stiler: Jørn Inge Hansen (ingen endring) 
 

Harald/ 
Espen 



Vedtak: 
Hovedstyret støtter grenseksjonenes innstilling og ønsker det 
nye styret all lykke til! Espen Klovning ønskes velkommen som 
nytt styremedlem i hovedstyret! 

70/14-16 Vedtakssak: 
Godkjenning av retningslinjer for oppnevnelse av 
kandidater til internasjonale verv (ref HS sak 50/14-16) 
 
Det oversendte forslaget til retningslinjer ble gjennomgått og 
diskutert. Det ble også diskusjoner rundt vervet i PD og hvem 
som skal inneha dette.  
Det ble på hovedstyremøte i april vedtatt at det skulle sendes inn 
beskrivelse av vervet i WDSF PD, hvilke kvalifikasjoner som 
kreves for å ta på seg vervet og forslag til aktuelle kandidater. 
Dette for å ha et grunnlag for å diskutere saken. Det er ikke 
mottatt noe i sakens anledning, og det er derfor vanskelig for 
hovedstyret å ta stilling til den.   
 
Vedtak:  
De fremlagte retningslinjene godkjennes og gjøres gjeldende 
etter forbundstinget 2016. Grenseksjonene og teknisk komite for 
Sportsdrill bes om å utarbeide beskrivelser av de internasjonale 
verv og posisjoner som er aktuelle, og hvilke kvalifikasjoner som 
kreves for å tiltre disse. 
 
Sportsdans henstilles til å diskutere hvordan vi best mulig kan 
organisere og jobbe for PD i Norge, og å komme med en 
innstilling til hovedstyret. Kan det for eksempel være en fordel å 
opprette en egen komite for PD?   
 
Grethe Andersen er NDs PD representant frem til etter tinget i 
2016. Etter dette vil seksjonen kunne innstille ny kandidat ihht 
vedtatte retningslinjer, dersom dette er ønskelig. 

Harald 

71/14-16 Vedtakssak: 
Felles konkurranse i 2016 
 
Det er ønske om å få til en felles nasjonal konkurranse for 
eliteklassene i junior og voksen i Letohallen, nord for 
Gardermoen, i de største grenene våre, helgen 03. – 05. juni 
2016. 
 
Vedtak:  
Hovedstyret er positivt til en felles konkurranse i 2016, og ber 
administrasjonen jobbe videre med dette, sammen med 
seksjonene og en oppnevnt prosjektgruppe. Prosjektgruppen 
skal bestå av personer fra de ulike grenene med god erfaring 
med å arrangere konkurranser.  
 
Hovedstyret ber prosjektgruppen komme tilbake med budsjett 
og planer. Det bør også vurderes om konkurransen bør legges til 
høsten på grunn av kort tid. Det er ønskelig at minst en klubb er 
med som medarrangør, og evt kan bidra med dugnadshjelp mot 
en godtgjørelse. Tom Skamo går inn i prosjektgruppen, som 
arrangementsansvarlig i hovedstyret. Det er også ønskelig at 
seksjonene involveres mer. 

Mona 



72/14-16 Vedtakssak: 
Elektronisk bedømming (ref HS sak 51/14-16) 
 
Det er vedtatt at fra og med 01.01.2016 skal alle seksjoner 
benytte elektronisk bedømming.  
Per dags dato er sportsdansseksjonen og swingseksjonen over på 
elektronisk bedømming med to forskjellige systemer. 
 
Vedtak: 
Grenseksjonen for Freestyle og IDO-grener er positive til 
elektronisk bedømming. Det påpekes at systemet som velges må 
kunne kobles opp mot konkurranselisens, påmelding, 
resultatlister og rankinglister. Før dette er på plass er det ikke 
aktuelt for seksjonen å gå inn for et system.   
 
Det ble presentert et system for elektronisk bedømming under 
IDO AGM. Systemet, Linum, er det samme som benyttes i 
WRRC (Swing og Rock`n Roll). Det kan derfor være mest 
aktuelt for seksjonen å vurdere dette systemet først. 
 
Grenseksjonen jobber videre med saken, men det er ikke 
realistisk at dette vil kunne innføres i alle grener, og på alle 
nivåer, innen 01.01.2016. De kommer tilbake til hovedstyret med 
forslag til hvilket system de ønsker, samt plan for hvordan dette 
skal innføres, så fort dette er klart. 

Espen 

73/14-16 Vedtakssak: 
Handlingsplan 2015-2018 
 
Status prioriterte tiltak;  
1.   Tiltak 1A: Brev om iverksatt plan, og om fornyet 

arbeidsfordeling, tiltak 1A. Ansvar: Mona forfatter. Harald 
og visepresidentene signerer.  
Status: Utført. 

2.   Tiltak 1B: Handboka utvikles. De fire viktigste kapitlene klar 
til vedtak før sommerferien. Resten i løpet av høsten. 
Hovedtema på ledersamling i 2016. Ansvar: Anne Cathrine, 
sammen med referansegruppe. 
Status: Kapittel 3, 4 og 9 er ferdig utarbeidet. 
Organisasjonshåndboken blir mer omfattende enn først 
antatt, men den blir bra! Arbeidet fortsetter, mange 
elementer er nye og i prosess for godkjenning.   

3.   Tiltak 1E: Evaluering av org. modell. Produsere en justert 
modell klar til diskusjon på ledersamlingen 2016. Opprett 
gjerne en referansegruppe. Ansvar: 1. visepresident. Status 
Status: 11.05.15 Referansegruppe opprettes og presenteres 
på neste hovedstyremøte. 
Status: Det er ikke gjort noe ift dette tiltaket. 
Referansegruppe må opprettes og arbeidet igangsettes 
umiddelbart.   

4.   Tiltak 4A: Nye hjemmesider. Ansvar: Geir A. Dalhus. 
Status: Det er avholdt møter med fem leverandører, og 
tilbudene er nøye vurdert. Vi står nå igjen med tre 
leverandører, som vi har gått videre med. 
Utviklingskostnadene er høye, og vi har vært nødt til å 
prioritere å få på plass noe nå, og resten i 2016.  

Bror 



5.   Tiltak 4I: Innføre pressevakt i helgene. Ansvar: Harald. 
Status: Fast pressevakt er ikke innført. Vi må bli enda 
flinkere til å få ut resultatene! Vi må ha en ansvarlig på 
konkurransestedet og en ansvarlig «hjemme» som kan 
distribuere resultatene. Reiseleder må få instruks på hvor 
resultater og videoer/ bilder kan sendes. 
Dette skal alltid sendes til: 
pressevakt@nrk.no, sporten@ntb.no, 
sporten@dagbladet.no, sporten@aftenposten.no, 
Sporten@vg.no, tom@sportidag.no, 
hovedstyret@norskdans.no, adm@norskdans.no,  
I tillegg kommer lokalpresse. 

      Instruks for resultathåndtering etter konkurranser må inn i  
      organisasjonshåndboka. 
6.    Tiltak 4J: Gjennomføre journalistseminar. Ansvar: Harald. 
       Status: Jobber med å få gjennomføre et seminar på Ullevål  
       samme dag som fotballandslaget møter Malta hjemme.  
 
Vedtak:      
Hovedstyret oppfordres til å sende inn forslag til nye tiltak som 
skal på prioriteringslista, til Bror, innen neste hovedstyremøte. 
 
Handlingsplanen sendes ut på nytt til alle seksjoner og regioner, 
med påminnelse om deres ansvarsområder.  
 
En omfattende gjennomgang av handlingsplanen vil bli 
gjennomført på neste hovedstyremøte den 12. oktober. Revidert 
handlingsplan vil bli presentert på ledermøte i januar.  

74/14-16 Vedtakssakssak: 
Sted og tid for forbundstinget 2016 
 
Vedtak: 
Forbundstinget avholdes helgen 18. – 19. juni på Gardermoen. 
Administrasjonen får fullmakt til å booke hotell. 

Harald 

75/14-16 Vedtakssak: 
Tiltaksplan bredde og rekruttering 
 
Tor Erling er ansatt som bredde- og integreringskonsulent fom 
01. juli. I forbindelse med dette er det utarbeidet et forslag til 
handlingsplan for arbeidsområde. Det er også et ønske om å 
opprette en breddekomite for å få best mulig forankring i hele 
organisasjonen.  
 
Ingen i HS er i dag ansvarlig for bredde- og rekruttering etter at 
Britt Janne gikk ut av styret.  
 
Forslag til handlingsplan og personer til breddekomiteen ble 
presentert.  
 
Vedtak: 
De foreslåtte personene til breddekomiteen godkjennes, men 
komiteen utvides med representanter fra aktuelle grenseksjoner 
og regioner. Det sendes en henvendelse til NDs regioner, 
seksjoner og teknisk komite for sportsdrill for å få forslag til 
aktuelle kandidater. Tanja Lundal Kleiven overtar ansvaret for 

Mona 
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Britt Janne som breddeansvarlig i HS, og går inn i komiteen. 
 
Første utkast til handlingsplan tas til etterretning. Den endelige 
breddekomiteen jobber videre med å ferdigstille 
handlingsplanen.  

76/14-16 Vedtakssak: 
Idrettstinget 2015 
 
Gjennomgang av nytt Idrettspolitisk dokument (IPD) og 
relevante lovendringer.  
 
Prioriterte områder de neste fire årene:  
1. Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta 
2. Speile mangfoldet i samfunnet 
3. Redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltagelse 
4. Bli det mest attraktive treningsfellesskapet for voksne 
5. Styrke Norge som toppidrettsnasjon 
6. Engasjere flere kvinner og unge i trener- og lederrollen 
7. Arbeide for et idrettsløft på 0,5% av statsbudsjettet 
8. Arbeide for en åpen og inkluderende idrett 
9. Ta hensyn til naturen, klimaet og miljøet 
 
Vedtak: 
IPD blir implementert i NDs strategidokumenter etter 
hovedstyremøte den 12. oktober. De reviderte dokumentene blir 
lagt frem på ledermøte i januar.  

 
 
 
Mona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bror 

77/14-16 Vedtakssak: 
Plan for krisehåndtering 
 
Forslag til plan for krisehåndtering i ND ble lagt frem. 
  
Vedtak: 
De fremlagte retningslinjene for krisehåndtering ble vedtatt 

Mona 

78/14-16 Vedtakssak: 
Tid og sted for møte mellom regioner, seksjoner og HS 
 
Vedtak: 
Det blir ledermøte for regioner, seksjoner, hovedstyret og 
admin, mandag 21. september, kl. 17.00 på Gardermoen. 
 
Beate, på vegne av hovedstyret, og organisasjonskonsulent, 
Anne Cathrine, utarbeider agenda. Grenseksjonene, regionene 
og HS bes om å komme med innspill til agendaen innen 07. 
September.  

Harald 

79/14-16 Vedtakssak: 
Terminlister 
 
Det er et stort ønske fra regionene om at seksjonene kommer 
med terminlistene for de nasjonale konkurransene tidligere. 
De har store utfordringer med å få haller til de regionale 
konkurransene når datoene kommer sent. 
 
Utfordringen til seksjonene er at de må vente på terminlistene 
fra de internasjonale forbundene før de kan sette sine datoer.   
 

Mona 



Vedtak: 
Saken tas opp på møte mellom seksjonene, regionene og 
hovedstyret den 21. september.  

80/14-16 Orienteringssak: 
Status seksjonene og regionene  
 
Swing, Rock`n Roll og Salsa. 

- Seksjonen har vært involvert i en sak som har vært under 
politietterforskning – dette har tatt mye tid og energi det 
siste året 

- Årshjul og årsberetning er under utarbeiding 
- Nytt par i Boogie Woogie, som kan hevde seg i toppen 

internasjonalt! Hun er fra Ukraina, han er norsk. 
- Planlagt stor breddesamling (alle nivåer) i Boogie 

Woogie i Dombås i januar 
- NM i Salsa er tildelt OSI for 2016 
- NM i Swing og Rock`n Roll 2016 er tildelt Bodø 

Danseklubb.  
- Aina og Jo Inge er innstilt som nye representanter, fra 

seksjonen, til Trener- og Dommerkomiteen 
- Det jobbes med nye konkurransereglement i alle grener 
- Nytt internasjonalt bedømningssystem i Boogie Woogie 

og Rock`n Roll er nå ferdigstilt. Norge er det første 
landet som tar dette i bruk 

- NM i swing 2015 avholdes i Sanbekkhallen 7. november. 
Meget godt markedsført! 

- World Master 2016 i Fauske. Det jobbes med å få landet 
generalsponsor, samt få TV-sending 

- Flotte resultater i VM i Boogie Woogie – ett gull i 
voksen til Thorbjørn Solvoll Urskog og Flora 
Bouchereau, og en bronse i junior til Thomas Kildal 
Jacobsen og Stine A. Kristensen 

- Det avholdes en stor samling i West Coast Swing i 
Trondheim i september. Der bør ND være representert! 

 
Sportsdans og CWDCL 

- Styremøte, Talent Team og landslagssamling kommende 
helg 

- Det har vært jobbet mye med å få på plass merkeprøver 
- German Open avholdt i helgen. Dette er verdens største 

dansekonkurranse i sportsdans. Veldig gode resultater og 
innsats av de norske parene! Jonas Pettersen og Helene 
Spilling kom på 24. plass i rising star, standard og Petter 
Andreas Engan og Kine Marie Mardal kom på 35. plass i 
rising star, latin. 

- Dommerseminar avholdt i helgen. 
- Det er avholdt årsmøte i WDSF og WDSF AG. 

 
Freestyle/ IDO-grener 

- Det har vært mye å ta tak i, og sette seg inn i etter at 
leder og nestleder trakk seg.  

- Det jobbes med tildeling av konkurranser og system for 
dommerrullering 

- Konkurransereglementet i Freestyle/ Discojazz revideres 
- Noen klubber håndhever ikke de vedtatte reglementene. 

 
 
 
 
Valter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espen 
 
 



Dette skaper merarbeid og frustrasjon.  
- Satses mer på urbane stiler. De skal ha eget NM og flere 

breddetiltak i 2015 

81/14-16 Vedtakssak: 
Seniorutvalg 
 
Vi har i dag ingenting for de som er eldst i forbundet, i 
motsetning til mange andre idretter. Det hadde vært hyggelig å få 
til et utvalg som kunne være en ekstra ressurs for forbundet, 
samtidig som de kunne organisere møteplasser for alle de som 
fortsatt ønsker å være en del av ND. 
 
Vedtak: 
Intensjonen bak forslaget er bra, men tiden for dette er ikke 
moden.  

Mona 

82/14-16 Orienteringssak: 
Nytt fra trener og dommerkomiteen 
 
Status: 

- Dommerseminar i Sportsdans, Sportsdrill og Freestyle/ 
IDO er gjennomført  

- Dato for neste års dommerseminar er diskutert. Ønske 
om å avholde seminaret senere på høsten, og ha det 
hvert andre år i januar i forbindelse med ledermøte  

- Ønske om en tydeligere forskjell på trenerseminar og 
dommerseminar 

- Forskjellen på det å sitte i verv og det å jobbe som 
fagperson må defineres. Hva kreves i et frivillig, ikke 
betalt, verv og hva skal godgjøres?  

- Ønske om faste standardsatser for alt som skal leveres, 
og at disse heves. De har vært uforandret i mange år. 

- Det må inngås klare avtaler med alle som skal utføre 
oppdrag. Ingenting skal betales ut før ferdigstillelse, og 
før ND har mottatt produktet.  

Anders 
 

83/14-16 Orienteringssak: 
Referat fra avholdte møter: 
 

- Møte med NDs regioner 
Møte avholdt på Gardermoen 17.juni med 
regionslederne og NDs presidentskap, i tillegg til 
generalsekretær og organisasjonskonsulent 
De viktigste tingene som kom opp: 
- God kommunikasjon viktig mellom alle ledd, spesielt 
ønskelig med bedre dialog/ kontakt med seksjonene 
- Nasjonale terminlister må være ferdig tidligere 
- Det må etterstrebes å avholde konkurranser i alle 
regioner (nasjonale og regionale) 
- Den aktuelle regionen må involveres bedre når det 
igangsettes tiltak, som breddesamlinger, innenfor deres 
region 
 

- WDSF AGM 
- Det er utarbeidet etisk reglement for alle verv 
- Chairman er endret til Chairperson 
- Sak oppe vedrørende sanksjonering av utøvere som 

 
 
 
 
Beate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harald/ 
Morten 
 



deltar i mesterskap under annet forbund. Det er nå opp 
til hvert enkelt nasjonalt forbund om de ønsker å 
sanksjoner mot par som har deltatt i mesterskap i 
konkurrerende forbund. Dette har vært veldig uklart 
tidligere! Norge må ta stilling til hva vi ønsker. 

- Russland har trukket seg ut av det europeiske WDSF  
- WDSF har ønske om å begynne med andre grener, som i 

dag ligger under IDO. Norge på talerstolen og uttrykte 
sin støtte til IDO 
 

- WDSF PD AGM 
- 41 nasjoner representert 
- Norge ble gratulert som VM-vinnere i PD i 2014 ved 

Janick Glud Løwe og Pia Lundanes Løwe! 
- WDSF PD benytter nesten samme 

konkurransereglement som WDSF 
- Brukte mest tid på å vedta påmeldingsfrist til 

konkurransene, 3 måneder ble vedtatt. Kunne åpne for 
senere påmelding dersom det ikke førte til lenger 
konkurranser eller økte kostnader for arrangør. 

- Færre og færre par, men antall dommere øker 
- Ingen store saker i år 

 
- IDO AGM 
- Det er viktig at vi sender dansere til mesterskap i Special 

Couple dances (Blant annet West Coast Swing og Salsa) 
- Det ble uttrykt en bekymring over at svært mange 

oppgaver ble fordelt mellom medlemmene i presidiet, og 
at organisasjonen vil være sårbar dersom en av disse 
personene skulle falle fra. 

- Kritikk for at organisasjonen er for lite demokratisk og at 
sentrale personer tar mange av oppgavene 

- Forholdet til WDSF ble presisert, Norge fikk honnør for 
sin klare støtte i saken 

- Det er ikke ønskelig med kontantbetaling. Det er stort 
sett kun Norge som fortsatt betaler deltageravgiften 
kontant. Dette må vi finne en løsning på 

- IDO har hatt 10% vekst siste året 
- Presentasjon av system for elektronisk bedømming, 

Linum, ble gitt. 
 

- WRRC AGM 
- Nytt bedømmingssystem i Boogie Woogie er innført. 

Aina Nygård har ledet komiteen som har jobbet med 
dette. Systemet er utarbeidet for at det skal bli større 
grad av rettferdighet, og enklere for publikum å forstå 
bedømmingen. 

- Nytt bedømmingssystem i Rock`n Roll også ferdigstilt.  
- Tett samarbeid mellom de nordiske landene. 3 – 4 møter 

i nordisk komite avholdt. 
- Swing Fun er innført som ny gren under Nordisk 

Mesterskap. Alle nasjonene stiller med utøvere innenfor 
sine nasjonale grener, og konkurrerer mot hverandre. 
Norge danset folkeswing, og stilte med de utøverne som 
gjorde det best i NM. Veldig populært! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grethe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tom 



- Danmark har kommet mer på banen. Har gjennomført 
breddesamling og dommerseminar, med Tom Skamo 
som instruktør, og skal ha Nordisk Mesterskap i 2016. 

- Dommerseminar planlagt i WRRC da det er behov for 
nye internasjonale dommere.  

84/14-16 Orienteringssaker fra Generalsekretæren: 
 

- One Pager – info fra admin – sendt ut i forkant av møte 
 

- Status hjemmesider – se sak 73/14-16 (4) 
 

- Status lisens og overgang -  
Lisens: 9 klubber har begynt å registrere sine 
konkurranseutøvere. Ca 90 utøvere har blitt registrert. 
Klubbene har fått ekstra service og support for å komme 
seg over på nytt system.  
Overgangsreglement: Første utkast nærmer seg ferdig og 
vil bli sendt til Anders Gogstad for innspill. Etter dette 
vil overgangsreglementet bli sendt ut til alle klubber og 
seksjoner på høring.  
 

- Status sak i Sanksjonsutvalget - 
Referat fra siste møte, med konklusjoner og vurderinger 
er oversendt hovedstyret, og ble gjennomgått. 
Hovedstyret trenger mer tid til å sette seg inn i saken og 
anbefalingene fra sanksjonsutvalget. Dette har vært en 
veldig kompleks sak, som har vært vanskelig å håndtere.  
 
Vedtak: 
Saken settes opp på neste hovedstyremøte, den 12. 
oktober. Det søkes også råd og anbefalinger fra NIF før 
den behandles. 
 

- Ledersamling 2016 og Dance Awards – sted og tid 
Ledersamling og Dance Awards vil bli avholdt helgen 22. 
– 24. januar 2016. Thon hotell Triaden og Lørenskog 
Kulturhus vil være arenaer for dagen.  

 
 
Mona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bror 
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85/14-16 Eventuelt 
 
Vedtakssak: 
Representanter til Trener- og Dommerkomiteen 
To representanter har trukket seg fra komiteen. Anne Mari 
Furset fra Freestyle/ IDO og Tom Skamo fra Swing.  
Innstilling fra Freestyle/ IDO til ny kandidat: Nancy Gogstad. 
Innstilling fra Swing, Rock`n Roll og Salsaseksjonen: Jo Inge 
Norum og Aina Nygård. 
 
Vedtak: 
Hovedstyret støtter innstillingene. Nancy Gogstad, Jo Inge 
Norum og Aina Nygård tiltrer komiteen umiddelbart. 
  
Orienteringssak: 
Felles konkurranser i Sportsdrill i Vancouver, Canada for både 
sportsdrillere og korpsdrillere. 
Forsøk på å forene Sportsdrill og Korpsdrill internasjonalt. 
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Mona 



Norges Danseforbund stilte med 4 utøvere fra Sportsdrill, som 
alle gjorde det bra i sine disipliner. 
Oppfordring fra WBTF om å forsøke å få til et samarbeid med 
Norges Musikkorpsforbund nasjonalt.   
 
 
 
Neste møter: 
21. September –  Ledermøte - HS, regioner og seksjoner 
12. Oktober     -  HS–møte 
 
Møte hevet kl. 22.00 

 


