
    

 

 
 

 
Referat 

 

 Hovedstyremøte nr. 10 
ARBEIDSPERIODEN 2014 - 2016 

 
                                                Dato:        07.03.2016 
                                          Tidspkt.:  kl. 17.00 – 22.00 
                                                                    

Sted:         Radisson Blu Gardermoen                
 

Tilstede: Harald Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Grethe Andersen, 
Tanja Lundal Kleiven (ikke 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 og 139), Tom Skamo, Morten 
Engan (ikke sak 136, 137, 138 og 139), Bror Myrvang, Monica Molvær (observatør, ikke sak 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 og 140), Heidi Jappèe (vara for Espen Klovning), Valter 
Jacobsen (ikke sak 125 og 127, 136, 137, 138 og 139) Geir Andre Dalhus (admin, kun sak 125 og 
sak 127) og Mona Kristiansen (r) 
Forfall:, Espen Klovning 
 
 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

 Sportslige resultater siden sist 
 
Boogie Woogie: 
World Master Boogie Woogie, Hammarø – Sverige, 5. Mars 
2016 
 
Voksen klasse: 36 deltakende par. 
5. plass: Sondre Olsen Bye – Tatiana Georgiievska 
7. plass: Thomas Kildal Jacobsen – Stine Aparicio Kristensen  
 
Junior klasse: 21 deltakende par. 
1. plass: Adrian Ulleland – Stine Bolsønes 
3. plass: Elias Dypaune – Isabell Skjellhaug 
7. plass: Andreas Moland – Synne Jacobsen 
 
Sportsdans: 
EM-10-dans, København, 20. – 21. februar 
Voksen klasse: 
15. plass (Kvartfinale) – Jonas Pettersen og Helene Spilling 
 
Copenhagen Open, København, 20. – 21. februar 
Junior 2, 10-dans: 
4. plass: Vetle Kleveland og Norunn Ringvoll 
 
WDSF International Open, Grand Prix Dynamo, Moskva, 
05. – 06. mars 

6. plass: Petter Engan og Kine Mardal 

Seksjonsledere 



124/14-16 Vedtakssak: 
Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 09 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes  

Harald 

125/14-16 Vedtakssak: 
Overgangsreglement 
Oppfølging av vedtak i AU 
 
Sak 20/14-16, AU møte nr. 3 
Vedtakssak: 
Overgangsreglement 
Gjennomgang av forslag til overgangsreglement.  
 
Forslaget til overgangsreglementet har vært ute på høring.  Swingseksjonen, 
Freestyle- og IDO-seksjonen, samt Trener og dommerkomiteen har kommet 
med høringssvar.  
Flere klubber har kommet med tilbakemeldinger muntlig, men ikke sendt 
inn.  
 
Det påpekes at det er viktig at reglementet sees på som en helhet, og at 
hovedstyret, når de skal fatte vedtak, ikke kun ser hvert kapittel for seg. 
 
Vedtak: 
Hovedstyret presenteres for et revidert overgangsreglement på hovedstyremøte i 
mars. Sammen med reglementet oversendes innkommende høringssvar. 
 
Hovedstyret ble informert om hvorfor det er ønskelig med et 
slikt reglement, samt arbeidsprosessen, og ble presentert for et 
revidert overgangsreglement.  
 
Mange diskusjoner rundt hva reglementet faktisk skal regulere og 
hva innholdet bør være. Enighet om at det bør være så enkelt og 
oversiktlig som mulig.  
 
Vedtak: 
Hovedstyret jobber videre med dokumentet frem mot neste 
hovedstyremøte. Høringsinnspill sendes Bror, som koordinerer 
innspillene og utarbeider et nytt revidert overgangsreglement på 
hovedstyremøte i mai.  

Bror 

126/14-16 Vedtakssak: 
Barneidrett 
Oppfølging av sak 115/14-16: 
 
Sak 115/14-16 - Diskusjonssak: 
Adgang til å gjøre unntak fra barneidrettsbestemmelsene 
 
På siste Idrettsting ble det vedtatt en endring i barneidrettsbestemmelsene 
som sier at særforbund i særlige tilfeller kan gjøre unntak fra regel 2 c) og 
d). Disse reglene regulerer deltakelse i konkurranser i utlandet for utøvere 
som fyller 11 eller 12 år i konkurranseåret, henholdsvis deltakelse av barn 
fra andre land i konkurranser i Norge. Unntakene skal godkjennes av 
Idrettsstyret.   
 

Mona 



ND har oversendt en søknad til NIF, på vegne av en utøver, som ikke har 
et tilstrekkelig konkurransetilbud i ND. 
   
Diskusjoner i styret om hva som bør defineres som et «tilstrekkelig 
konkurransetilbud» i ND. 
Diskusjoner også om hva som bør betegnes som konkurranse, og om regelen 
også gjelder festivaler i utlandet, som har mer fokus på det sosiale og har til 
hensikt å være familiearrangement. 
 
Vedtak: 
Vi avventer tilbakemelding fra NIF i saken som er sendt inn, og 
gjenopptar diskusjonen i hovedstyret når saken er ferdig behandlet i 
Idrettsstyret. 

 
Tilbakemelding fra NIF 14.01.2016: 
Dere må gjøre denne mer generell dersom den skal kunne 
behandles. Det kan ikke gis dispensasjon for én person. Dere må 
enten søke for grenen, eller finne en annen vinkling 
kjønn/geografi etc for at dette skal kunne behandles. 
 
Behandlet i AU møte nr. 3, sak nr. 21/14-16. 
Vedtakssak: 
Søknad vedr. unntak fra Barneidrettsbestemmelsene 
Vi har fått tilbakemelding fra NIF om at de ikke behandler 
enkeltsøknader, og at vi må fremme en generell søknad dersom vi ønsker 
saken behandlet.  
 
Vedtak: 
Det utarbeides et forslag til en generell søknad, med utgangspunkt i den 
innsendte søknaden, som oversendes Idrettsstyret til behandling. 
 
Vedtak:  
Hovedstyret støtter AUs innstilling.  

127/14-16 Vedtakssak: 
Søknad fra LSK Dans vedr. Christmas Dance 2015 og 2016 
 
Møtet avholdt mellom representanter fra LSK Dans, 
sportsdansseksjonen og hovedstyret den 03. mars.  
 
Hovedstyret ønsket å diskutere saken på prinsipielt grunnlag. 
Enighet om at det er ønskelig med internasjonale konkurranser i 
Norge og at det lages felles retningslinjer som gjelder for alle 
grenene. 
Diskusjoner om det årlig bør avsettes og øremerkes penger til 
internasjonale konkurranser i Norge i NDs budsjett. I 
utgangspunktet er det ikke ønskelig å gi underskuddsgarantier til 
arrangement. 
 
Vedtak:  
Hovedstyret er veldig positiv til at det arrangeres internasjonale 
konkurranser i Norge. HS ønsker å behandle saken på et 
generelt grunnlag og ber om at det utarbeides retningslinjer som 
ses i sammenheng med budsjettbehandlingen for 2017.  
 

Morten 



HS ser det som naturlig at søknaden fra LSK Dans behandles i 
seksjonen før den behandles i HS, og kan på det grunnlaget ikke 
behandle søknaden i møte 07. mars 2016.  

128/14-16 Vedtakssak: 
Godkjenne terminlister 2016 
 
Seksjonenes terminlister ligger her:  
http://dansing.no/kalender/ 
 
Vedtak: 
Terminlistene for 2016 godkjennes 

Harald 

129/14-16 Vedtakssak: 
Representasjon 2016 
 
Gjennomgang av aktuelle arrangement. 
 
Vedtak: 
Hovedstyret representerer på følgende arrangement og med 
følgende personer: 
 
NM Sportsdrill, 15. – 17. april, Ålesund Sportsdrill – Grethe 
Årsmøte SFF, 25. mai, Ullevål Stadion - Harald  
NM Freestyle, 28. – 29. mai, Studio 1 DK - Beate 
Ledersamling NIF, 03. – 04. juni – Harald og Silje (Fung. GS)  
AGM WDSF, 11. – 12. juni, Roma – Harald 
AGM WDSF PD, 11. – 12. Juni, Roma - Grethe 
NM Standard og Latin, 11. – 12. juni, LSK Dans - Knut 
AGM IDO, 25. – 26. juni, Gibraltar – Anders 

Harald 

130/14-16 Vedtakssak: 
Sportsdrill 
Oppfølging av vedtak i AU 
 
Sak 19/14-16, AU møte nr. 3 
Vedtakssak: 
Sportsdrill 
Sak spilt inn av Spjelkavik Sportsdrillklubb vedr. ønske om egne 
gutteklasser i konkurransene. 
 
Vedtak: 
Idrettspolitisk dokument sier at det skal legges til rette for at alle skal 
kunne delta i norsk idrett, under visjonen «Idrett for alle». Norges 
Danseforbund må legge til rette slik at alle våre dansere, som er gamle nok, 
får konkurrere, og ikke kun danse oppvisning. Dette vil forhindre frafall, 
noe som er svært viktig i ungdomsidretten. 
 
På bakgrunn av dette ønsker AU å fremme følgende innstilling til 
hovedstyret for endelig vedtak:  
 
Så fremt det ikke er mange nok gutter til å fylle en gutteklasse, skal jenter 
og gutter få konkurrere sammen, og bli bedømt mot hverandre i lokale, 
regionale og nasjonale konkurranser. Unntak er Norgesmesterskap og 
konkurranser hvor det er uttak til internasjonale mesterskap. I disse 
konkurransene deltar gutter og jenter sammen, men vil bli bedømt separat. 
Dette vil gjøre at plasseringene ikke vil få innvirkning på internasjonale 
uttak og deltagelse. 

Mona/ Monica 

http://dansing.no/kalender/


 
Se også saksunderlag fra teknisk komite i sportsdrill (nytt) og 
saksunderlag fra AU-møte. 
 
Monica, leder av teknisk komite for Sportsdrill, la frem 
komiteens innstilling til saken, og begrunnet denne.  
 
Vedtak: 
Hovedstyret støtter AUs innstilling, men presiserer at det skal 
være egen gutteklasse dersom det er to gutter eller mer i 
konkurransen. 
 
Vedtaket gjøres gjeldende fom NM i Sportsdrill, 15. – 17. april.  
Det kan avholdes konkurranser i egne gutteklasser når det er to 
eller flere gutter.  

131/14-16 Vedtakssak: 
Handlingsplan 2015-2018 
 
Veien videre etter ledersamlingen, hvor planen ble gjennomgått. 
Ingen ønsker om endringer i planen, men ønske om tre 
tilføyelser, som vi bør se nærmere på;  
(1) Internasjonalisering 
(2) Undersøkelse om treneres, dommeres og tillitsvalgtes alder 
og kjønn 
(3) Digitalisering  
 
Diskusjoner om vi har kapasitet til å legge til enda flere 
innsatsområder. 
 
Vedtak: 
Handlingsplanen er veldig omfattende slik den er. Det er 
viktigere med få gode tiltak, enn å legge til enda flere tiltak, som 
er gode, men som vi ikke klarer å gape over. 
 
Behandling av innsatsområdene som kom opp på 
ledersamlingen:  
(1) Internasjonalisering: 
Dette er et veldig godt forslag, men på nåværende tidspunkt har 
forbundet ikke kapasitet til å ta dette inn som et innsatsområde i 
handlingsplanen.   
(2) Undersøkelse om treneres, dommeres og tillitsvalgtes alder 
og kjønn: 
Dette kan være interessant statistikk å ha, og en fin oppgave for 
feks studenter fra NIH neste gang vi får noen på praksis.  
(3) Digitalisering: 
 Dette er et veldig viktig område, og vi skal være gode på digital 
kommunikasjon. Vi har ansatt en kommunikasjonskonsulent, 
som skal jobbe med dette, men vi har ikke kapasitet til å lage en 
større utredning på området.  
 
Bror får fullmakt til å fremme forslag til tiltak som kan strykes i 
planen, til neste styremøte, den 02. mai.  

Bror 

132/14-16 Vedtakssak: 
Vurdering av «diskusjonsforum» som alternativ til mail 
 

Mona 



Utfordring å holde oversikt når sakene behandles på mail. 
Alternative kanaler for saksbehandling kan være: 

- Facebook 
- Styreportalen til NIF (sharepoint løsning) 
- Trello.com 
- Andre 

 
Vedtak: 
Det opprettes en lukket/hemmelig Facebookgruppe for 
hovedstyret, hvor styret kan diskutere saker, som alternativ til 
mail. 

133/14-16 Vedtakssak: 
Medaljeoversikt – Tom A. Schanke 
 
Vi har fått tilbud fra Tom A. Schanke om å kjøpe digital 
medaljeoversikt i dans.  
 
Vedtak: 
Norges Danseforbund takker for tilbudet fra Tom A. Schanke, 
og kjøper den digitale presentasjonen av alle kongepokalvinnere 
og medaljer/ vinnere i VM og EM, i alle dansegrener for kr. 
5000,-  

Harald 

134/14-16 Diskusjonssak 
Saker spilt inn fra Trener- og Dommerkomiteen vedr. økte 
honorarsatser for trenere, dommere og kursholdere, 
muligheter for å få dekket kostnader knyttet til utdanning/ 
opprettholdelse av lisenser, samt bruk av lisenspenger.  
 
Disse sakene bør konsekvensutredes før vedtak fattes, da det vil 
bety store endringer for utdanningsvirksomheten vår, og NDs 
totale budsjett.  
 
Det er generelt viktig at vi anerkjenner norske trenere og 
dommere. Vi ønsker også at norske dommere skal være 
anerkjent internasjonalt og få internasjonale oppdrag. Det er 
også en felles oppfatning om at det ikke er veldig lønnsomt å 
være dommer i Norge, når man ser kostnader knyttet til lisenser 
og utdanning opp mot honorarene for dommeroppdrag.   
 
Diskusjoner rundt hvor evt ekstra belastninger bør ligge. ND har 
budsjettert med et stort underskudd i år. Ytterligere kostnader vil 
gi mindre penger til seksjonene, uansett om de legges i budsjettet 
til ND sentralt eller belastes seksjonene, da den totale potten 
ikke blir større.  
 
Viktige prinsipper for det videre arbeidet: 

- Hva er vanlige satser i andre, sammenlignbare idretter? 
Det ble poengtert at det er viktig at dansen ikke beveger 
seg bort fra resten av idretten, og blir mer kommersiell. 
Vi er en del av norsk idrett, og skal ligge på samme nivå 
som andre sammenlignbare idretter.  

- Hva vil ligge til grunn for tildelingene for de neste årene? 
Det er viktig at vi ikke øker satsene, eller tar på oss flere 
faste kostnader før vi vet hva inntektsgrunnlaget vårt for 
de neste årene vil være. Blir vi belønnet for å holde flest 

Mona 



mulig kurs og få flest mulig utdannet, er det en stor 
ulempe om vi må kutte antall kurs, eller øke 
egenandelene på disse for å ha råd til å lønne 
kursholderne. Dette vil gi oss mindre penger tilbake fra 
NIF.  

- Hva bør lisenspengene fra trenere og dommere benyttes 
til? I tingvedtaket heter det at disse skal gå tilbake til 
fagsamlinger og seminarer for trenere og dommere. Da 
kan vi ikke bruke de til å subsidiere internasjonale 
lisenser for noen dommere.   

- Hvilke faktiske behov har seksjonene for : 
- Dommere – nasjonale og internasjonale 
- Hoveddommere – nasjonale og internasjonale 
- Eksaminatorer – nasjonale og internasjonale 
- Trenere 
Dette må defineres før det avgjøres hvor midlene skal 
benyttes.  

  
Vedtak: 
Administrasjonen får i oppdrag å lage en konsekvensutredning, 
som legges frem på neste hovedstyremøte. 

135/14-16 Orienteringssak: 
Personal 
 
Det ble gjort rede for tre nyansettelser og øvrige 
omorganiseringer i administrasjonen.  
 

- Silje Særheim er ansatt som Fungerende 
Generalsekretær. Erstatter Mona som går ut i permisjon 
28. april. Silje starter i stillingen i slutten av april. 

- Alice Marie Johansen er ansatt som 
Kommunikasjonskonsulent. Erstatter deler av stillingen 
til Geir som slutter 31. mars. Alice Marie starter i 
stillingen 14. mars. 

- Janne Krågå er ansatt som Utviklingskonsulent. Erstatter 
deler av stillingen til Geir og Eirik. Janne starter i 
stillingen 01. juni.  

- Eirik går inn i stillingen som toppidrettskonsulent for 
Henriette, som går ut i permisjon i midten av juli.  

- Anne Cathrine får ny stillingstittel som 
Organisasjonssjef.  

Mona 
 

136/14-16 Orienteringssak: 
Nytt fra seksjonene og teknisk komite i sportsdrill 
 
Freestyle og IDO-grener: 

- Jobber med terminlister for 2017. Litt delte meninger i 
styret om hvordan prioriteringene bør være.  

- Fokus på utdanning. 
 
De øvrige seksjonene og sportsdrill hadde forlatt møte da saken 
ble behandlet. 

 

137/14-16 Orienteringssak: 
Nytt fra trener og dommerkomiteen 

- Har jobbet med sakene som ble diskutert under sak 134. 

Anders 
 



- Dommerseminar 2016 har også vært en prioritert  
oppgave 

138/14-16 Orienteringssak: 
Referat fra avholdte møter: 

- SFF, 02.03.16 (Harald og Mona deltok) 
Tom Tvedt var til stede og informerte om behovet for 
bedre dialog med særforbundene, og ønske om flere 
møteplasser for NIF, særforbundene og idrettskretsene. 
Handlingsplanen for 2016-2018 ble diskutert. Dans tok, 
nok en gang, opp kommunikasjon som ønsket 
innsatsområde, samt ønske om mer fokus på mangfoldet 
i norsk idrett. NIF vil tilby presidentskole for nye og 
gamle presidenter til høsten.  
Forslag til ny leder for SFF ble presentert.  

Harald 

139/14-16 Saker fra Generalsekretæren 
- One pager fra administrasjonen 

Denne ble gjennomgått. Spørsmål til dommeruttak i 
Freestyle- og IDO-konkurranser.  

Mona 

140/14-16 Eventuelt 
 
Vedtakssak: 
Vedtektsendringer Ungdomsutvalget 
Forslag fra ungdomsutvalget om å endre §3 i vedtektene for 
ungdomsutvalget.  
Det står ingen nedre aldersgrense i vedtektene, utvalget foreslår 
å sette den til 15 år. De foreslår videre å heve aldersgrensen til 26 
år, da dette harmonerer med øvrig praksis i forbundet. 
  
Utvalget foreslår følgende endring: 
Ungdomsutvalget velges for tingperioden og sitter i to 
år. Medlemmer av ungdomsutvalget skal være mellom 15 til 26 
år. 
  
Videre er det vært et ønske om å utvide ungdomsutvalget.  
 
Utvalget foreslår derfor et tillegg på 3.2 vedr sammensetning: 
Følgende personer tas opp i ungdomsutvalget: 

- Ungdomsrepresentanten i sportsdrill 
- Ungdomsrepresentanten i Danseregion Øst-Norge 
- Ungdomsrepresentanten i Danseregion Vest-Norge 
- Ungdomsrepresentanten i Danseregion Midt-Norge 
- Ungdomsrepresentanten i Danseregion Nord-Norge 

Vedtak: 
Hovedstyret gir sin støtte til endringene, og ønsker dette 
behandlet på tinget. 
 
 
Vedtakssak: 
Deltagelse i NM: 
Hvem kan delta på NM, er det for eksempel krav om norsk 
statsborgerskap? 
Saken utsettes til neste møte 
 

 
 
Tanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morten 



 
 
Møte hevet kl. 22.55 
 

 


