
    

 

 
 

 
Referat 

 

 Hovedstyremøte nr. 1 
ARBEIDSPERIODEN 2016 - 2018 

 
                                                Dato:        4. september 
                                          Tidspkt.:  kl. 9.00 – 14.00 
                                                                    

Sted:         Thon Hotell   Slottsparken 
            
Tilstede: Øystein, Anders, Michelle, Aina, Anne 
Ragnhild, Espen, Jo Inge, Morten, Stine, Monica, Pia, 
Jørn Inge, Silje (adm), Anne Cathrine (adm) 
 
Ikke til stede: Bettina, Sissel, Ida, Tarjei, Ane 

 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

1/16-18 Presentasjonsrunde 
Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt 
 
Større dokumenter skal sendes i god tid før styremøtet. Saker 
kan legges fortløpende inn i Trello slik at alle har god oversikt.  
Endelig saksliste med vedlegg senest 1 uke før.   
Foreløpig tidsplan for sakene skal stå på agendaen.  
 
HS godkjente oppnevnte seksjoner og komiteer på møte etter 
tinget: Godkjennes.  
De fremmøte representanter ble godkjent:   
Aina Nygård representeres swing 
Stine Giørtz representerer sportsdrill 
Jørn Inge Hansen representerer urbane stiler  
 
 

Øystein 

2/16-18 Arbeidsfordeling 
Forslag til fordeling:  
 
Topp: Michelle, Anne Ragnhild Pia, Jo Inge 
Rekruttering/bredde: Øystein, Anders, Jo Inge, Ida,  
Organisasjon/ Strategi/handlingsplan 
Monica, Øystein, Michelle, Pia, Jørn Inge 
Anlegg: Anders, Jørn Inge 
Regioner: Øystein 
Økonomi/budsjett: Anne Ragnhild, Jørn Inge, Michelle, Stine 
Internasjonalt arbeid: Øystein, Anne Ragnhild, Anders, 
Michelle, Jo Inge 
Trener/dommer: Michelle (representerer HS i TDK) 
Barneidrettsansvarlig: Anders, Pia, Monica 

Øystein  



Prosjekt/ søknad om midler: Monica, Jørn  Inge 
Kommunikasjon: Øystein, Ane 
 
 
Vedtak: Endelig arbeidsfordelingen legges frem på neste 
HS-møte. 
 
Forventninger av hvert enkelt styremedlem. HS skal i samarbeid 
med administrasjonen utarbeide en handlingsplan innenfor hvert 
fagfelt.   
 
Hovedstyret må finne en god løsning på hvordan HS og 
administrasjonen skal jobbe best mulig sammen.  
Arbeidsutvalget i organisasjon tar tak i dette som første sak.  
Delegasjonsreglement, mandat og vedtatte fullmakter skal også 
utarbeides. 
 
 

3/16-18 Reiseregninger 
 
Administrasjonen bruker mye tid på scanning og håndtering av 
reiseregninger og ønsker derfor at dette digitaliseres via Visma: 
Hvert enkelt styremedlem som reiser mye får egen innlogging på 
Visma.  
 
 Vedtak: Visma Attach skal brukes til reiseregninger 
 
 

Silje/Anne 
Cathrine 

4/16-18 Samhandling 
Mail egner seg ikke lenger for samhandling i Norges 
Danseforbund. Mange styrer har derfor tatt i bruk Trello som 
arbeidsverktøy.  
 
Vedtak: Trello skal brukes som arbeidsverktøy i Hovedstyret.  
 

Jørn Inge / Silje 

5/16-18 Kort orientering fra seksjoner og komiteer 
Forslag om å rapportere samlet i et excelskjema.  
 
Vedtak: Seksjonene skal rapportere i et skjema som 
utarbeides av administrasjonen. Skjemaet tar utgangspunkt 
i handlingsplanen til ND. Større saker rapporteres inn som 
egen orienteringssak.  
 

 

6/14-18 Strategi for perioden 
Hvilke områder skal prioriteres 
 
Forslag til vedtak.  
Det skal settes ned et utvalg som gir en innstilling til HS til neste 
hovedstyremøte på overordnet handlingsplan Budsjettene 
utarbeides på bakgrunn av denne strategien.  
 
Vedtak: Monica, Øystein, Michelle, Pia og  Jørn Inge sitter 
i dette utvalget.  
 
 

Silje/ Anne 
Cathrine 



7/14-18 Organisasjonshåndboken 
 
En pilotversjon av håndboken er lagt ut på 
http://organisasjonshaandbok.businesscatalyst.com/ 
 
Vedtak: Organisasjonshåndboken vedtas og fortløpende 
endringer implementeres etter innspill til administrasjonen. 
Dette er et levende dokument som skal være til hjelp for 
tillitsvalgte. Endringer i organisasjonshåndboken 
rapporteres inn på førstkommende HS-møte etter at 
endringen er utført.  
 

 

 
Anne Cathrine 

8/14-18 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 i samarbeid adm setter opp et utvalg.  
 

Silje 
 

9/14-18 Oppfølging fra tinget sak 1: 
Lojalitet til Norges Danseforbund: 
 
Forslag: Norges Danseforbund bør premiere de som støtter ND 100 
prosent (lojalitet til barneidrettens bestemmelser) og idrettens 
verdier. Vi ønsker at ND tar en gjennomgang av utdeling til 
konkurranser og hvilke kriterier som ligger til grunn. Vi ønsker også 
en god gjennomgang av habilitet når det gjelder prioriteringer, 
vedtak i saker som angår ND. 
 
Begrunnelse for forslaget: Vi har over lengre tid observert 
aktører/personer/klubber som har en fot både i konkurrerende 
forbund og i ND. For oss som støtter ND og er lojale 100 prosent, 
føles det ikke riktig at klubber kan ha utøvere på begge sider, de får 
pose og sekk på begge kanter. Siste dråpe var at nå NDF velger å 
arrangere NM, uten å få noen konsekvenser for dette.  
 
I følge §3 i NDs lover siste ledd må : Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere 

utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av 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. Gruppen 
består av : Pia (leder), Espen Kristiansen Freestyle, de 
andre seksjonene innstiller sine kandidater til utvalget.  
 
 

Øystein 

10/14-18 Utnevne internasjonale representanter 
 
 
Sportsdans: grunnet ny ting-periode så skal det også oppnevnes PD-

representant for Norge. Seksjonen har behandlet saken og innstiller 

Anita Langset.  

Vedtak: Godkjennes 

Silje/ Anne 
Cathrine 

http://organisasjonshaandbok.businesscatalyst.com/


 

 

Personer som skal representere internasjonalt innkalles til et felles 

møte. Kan det være en ide å lage et nytt internasjonalt forum?  

 

Forslag til vedtak: 

Internasjonale møter skal inn i årshjulet for HS. Det skal utarbeides 

strategi og handlingsplan for internasjonalt arbeid i ND.  Hva 

ønsker vi å oppnå?  

Vedlegg: Rapportskjema for internasjonal deltagelse.  

Saken er utsatt til neste møte 

 

10/14-18 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.  
 

 

11/14-18 Økonomi 
Administrasjonen jobber med å kreve lisenspenger inn.  
 
 

Silje 
 

12/14-18 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.» 

 

Forslag 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 

barneidrettsbestemmelsene følges og at deltakerne har gjeldende 

forsikring.  

 

Saken er utsatt til neste møte  

 

 
 



13/14-16 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. 

 

Forslag til vedtak: Det bevilges 100.000 til videreutvikling av nye 

hjemmesider i 2016. Posten tas fra markedsføringsbudsjettet. Styret 

bør godkjenne en egen post for oppfølging av nettsiden i 2017.  

Vi bør følge opp med en investering på min 150.000 i 2017.  

 

Saken er utsatt til neste møte 

 

 

 Søknad om støtte til salsa 

 

Swingseksjonen har utnevnt et eget utvalg i salsa som har lykkes 

med å doble antall medlemmer i salsa i 2016. Dette er en veldig 

gledelig utvikling, som ikke seksjonen har budsjettert for.  

Det er viktig å ta godt vare på de nye medlemmene i Norges 

Danseforbund gjennom samlinger, utdanning og konkurranser.  

 



Norge er i verdenstoppen innen salsa, dette miljøet har tidligere ikke 

vært medlem i ND. 

Utvalget i salsa og swingseksjonen ønsker å sende et par til VM i St 

Petersburg 15. og 16. oktober med håp om medaljeplassering. I 

tillegg ønsker seksjonen å sende 2 representanter fra seksjonen som 

observatører for å lære mer om hvordan konkurransene 

internasjonalt arrangeres. 

 

Swingseksjonen ønsker også å utarbeide D2 –materiell for å få klare 

nye nasjonale dommere i salsa til NM i 2017. Til nå har seksjonen 

benyttet VIP-dommere, men ønsker nå og utdanne disse innen 

reglementet til ND.  

Det søkes om 50.000 i ekstra tilskudd til utvikling av grenen i 2016.  

 

Vedtak på mail: Hovedstyrer godkjenner støtte til reise og 
opphold under VM i salsa. Midlene tas fra seksjonen for swing 
og salsa. Midlene kan om nødvendig omdisponeres fra 
breddemidler internt i seksjonen. Dersom det mot årets slutt 
viser seg at seksjonen mangler midler tilsvarende det beløpet 
det søkes om her – kr 20.000, kan seksjonen søke om en økning 
tilsvarende kr 20.000,- fra hovedstyret. 

 

14/14-16 Eventuelt: Møteplan Alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


