
    

 

 
 

 
Referat 

 

 Hovedstyremøte nr. 11 
ARBEIDSPERIODEN 2014 - 2016 

 
                                                Dato:        02.05.2016 
                                          Tidspkt.:  kl. 17.00 – 22.00 
                                                                    

Sted:         Radisson Blu Gardermoen    
 
Til stede: Harald Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, 
Knut Westbye, Grethe Andersen, Tanja Lundal Kleiven,Tom 
Skamo, Morten Engan, Bror Myrvang ( via skype), Monica 
Molvær, Heidi Jappèe (vara for Espen Klovning), Valter 
Jacobsen, og Silje Særheim, Anne Cathrine Røste (r) 
             
 

 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

 Sportslige resultater siden sist 
 
Seksjonslederne orienterte om sportslige resultater fra sine 
grener.  
 
 

Seksjonsledere 

141/14-16 Vedtakssak: 
Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 10 
 
Forslag til vedtak: 
Referatet er godkjent 

Harald 

142/14-16 Vedtakssak: 
Overgangsreglement 
Oppfølging av vedtak i HS og AU 
 
Vedtak HS-møte nr. 10, sak nr. 125, 07.03.2016: 
 
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. 
 
Swing- freestyle og sportsdrill mener at overgangsreglementet er 
for omfattende for deres grener.  
 
Vedtak: 

Bror 



Overgangsreglementet bør forenkles. Administrasjonen 
utarbeider et forslag til overgangsreglement basert på innspill fra 
seksjoner og regioner og TDK.   
 

143/14-16 Vedtakssak: 
Tingsaker 
 

- Årsberetning rettes opp Ledersamlingen helgen 21/22 
- Årsregnskap 
- Lovendringer 

- Ungdomsutvalget: Vedtatt 
- Sanksjonsreglementet 
- Ny lovnorm for særforbund 
https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-
forskrifter/  
 

- Revidert handlingsplan 
- Langtidsbudsjett 
- Organisasjon nn 
- Innstilling til ny valgkomite 
- Annet!? 

 
Vedtak:  
Økonomi: 2016 budsjetteres med en underskudd på 1,3 
mill. 
Endring i vedtekter til ungdomsutvalget er vedtatt 
Langtidsbudsjettet skal utarbeides av administrasjonen og 
behandles pr mail  
Lovnorm for Norges Danseforbund oppdateres i forhold til 
NIFs lov.  
 
Strategiplanen legges frem for tinget for ytterligere 4 år.  
 
Innstilling til ny valgkomite: 
Hovedstyremedlemmene foreslo en rekke kandidater. Harald 
Bråthen lager på vegne av Hovedstyret forslag til ny valgkomite 
for perioden 2016-2018. 
 

 
Anne Cathrine/ 
Mona 

144/14-16 Vedtakssak: 
Internasjonale deltagelse i NM og nordisk 
konkurransesamarbeid  
 
Konkurransesamarbeid med de nordiske landene 
 
Forslag om å åpne dansekonkurransene i Norge (bortsett 
fra Norgesmesterskap) for dansere som er medlem i 
respektive lands forbund/klubb tilsluttet Sveriges-
/Finlands- og Danmarks idrettsforbund og Olympiske og 
Paralympiske komité, uten å måtte løse medlemskap i klubb i 
Norge.  
 
Det er en selvfølge at gjeldende regler for 
barneidrettsbestemmelser følges og at medlemskap i 
klubb/forbund er i orden.  
 
Saken er tatt opp i komiteen for trenere og dommere: 
 

Beate/ Morten 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/


Sak 6: 
Det er et ønske om at utenlandske dansere/par skal 
kunnedelta på norske konkurranser (bortsett fra 
Norgesmesterskap), uten å måtte melde seg inn i 
klubb i ND.  
Man ser at et 100%  felles regelverk ikke er mulig å 
spikre.  
 
Vedtak:  
Seksjonene må utarbeide et regelverk som fungerer 
for sine grener. Utenlandsk deltagelse bør ansees 
som positivt for både arrangør og deltagere. Det er 
avgjørende at samtlige deltagere er innforstått med 
barneidrettsbestemmelser og retningslinjer satt av 
ND. 
 
 
 

145/14-16 Vedtakssak: 
Oppfølgingssaker fra TDK 
 
Sak nr. 134, HS-møte nr. 10, 07.03.2016: 
 
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 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.  

Mona 
 



- 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. 
 
Se vedlagte konsekvensutredning utarbeidet av 
utdanningsansvarlig i administrasjonen. 
 

Oppsummering: 
Med tilbakemeldinger fra både Gym og Turn, Norges 
amerikanske idretters forbund og NIF sentralt er det nokså 
tydelig at NDs foreslåtte satser ligger høyere enn resten av 
idretten. NIF påpekte det er opp til hvert enkelt særforbund og 
vedta slike satser, men bør ha i baktanken selve essensen med 
det å drive med idrett. Samtlige forbund blir frarådet høye 
honorarsatser da dette normalt øker kursavgiften, som igjen 
reduserer antall kursdeltakere. En av de største utfordringen til 
idrettsforbundet i dag er nettopp dette med å til rette legge 
aktivitet for alle, uavhengig av nivå og økonomiske ressurser. 
ND frarådes å gå mot en idrett kun for de ressurssterke utøverne 
og vi bør sammen jobbe for å holde avgiftene nede. Om ND 
hadde gode forslag til hvordan man kunne heve honorarsatsene 
uten at kursavgiften økes, ønsket NIF gjerne en tilbakemelding 
på nettopp dette. Da vi allerede ligger over andre idretter med 
dagens honorarsatser, vil det være utfordrende å forsvare dette 
tiltaket. Når det er sagt er det ønskelig å takke TDK for sitt 
insentiv med å kartlegge og sortere forbundets ulike utgiftsposter 
i forbindelse med sin utdanning. Dette er til stor hjelp for videre 
satsning og kartlegging av diverse utgiftsposter.  

 
Vedtak: 
Honorarsatsene i Norges Danseforbund forblir uendret.   
Hovedstyret ønsker å utrede mulighet for differensiert vurdering 
i forhold til budsjettbehandling. 
 

146/14-16 Vedtakssak: 
Planer CWDCL 
Topp/vs bredde 
Det har vært arrangert 1 konkurranse i Norge pr år, ønsker å 
bruke midlene til konkurranser i forbindelse med 
sportsdansekonkurranser. 
 
Vedtak: 
Seksjonen ønsker å sette ned et utvalg i CWDCL etter tinget 
som ser på en totalvurdering av topp og bredde.  

Morten 



 
 

147/14-16 Vedtakssak: 
Ny lovnorm for regionene 
 
Alle regionene har vedtatt ny lovnorm tilpasset endringene gjort 
på Idrettstinget i 2015.  
 
Vedtak: Lovnormen godkjennes 
 

Anne Cathrine 

148/14-16 Vedtakssak: 
Handlingsplan 2015-2018 
Oppfølging av vedtak 
 
Vedtak HS-møte nr. 10, sak nr. 131, 07.03.2016: 
 
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. 
 
 
Planen er gjennomgått og tiltakene er vurdert opp mot saker og 
politikk som HS er opptatt av. Bakgrunnen er at planen er 
krevende slik den er, og at selv meget gode forslag om tilføyelser 
har blitt avvist.  
  
Ingen tiltak som bør eller kan strykes uten videre er funnet. De 
aller fleste tiltakene støtter opp under den politikken som HS har 
stått for i inneværende tingperiode. Det er naturlig nok færre 
tiltak som er detaljert ut for de to neste årene (2017 og 2018). 
Fordi det er en del 2015 og 2016 tiltak som det fortsatt jobbes 
med, eller bør jobbes mer med, bør HS holde fast ved planen og 
heller minne underlagte ledd i forbundet på at de har en viktig 
plass i gjennomføringen. Det er bedre at tiltak gjennomføres noe 
forsinket, enn at de ikke kommer til gjennomføring. 
  
Hvis HS skulle finne det relevant, kan det med fordel 

Bror 



gjennomføres en enkel undersøkelse blant klubbene om planen, 
kunnskapen om innholdet og oppslutning om enkelttiltakene.  
 
Forslag til vedtak: 
Handlingsplanen forblir uendret.  
Dokumentet bør gjøres kjent i organisasjonen i alle 
sammenhenger. 
 

149/14-16 Vedtakssak: 
Retningslinjer for gjennomføring av dommerseminar 
 
 
Forslag til vedtak: 
Retningslinjene godkjennes 

 

150/14-16 Orienteringssak: 
Manipulering av konkurranser internasjonalt.  
 
Vi støtter et prisverdig initiativ fra WDSF. 
Det er en viktig problemstilling.  Skrivet bør sendes til TDK og 
behandles der.   
Brors kommentar: Prisverdig tiltak, vi må kunne svare for 
hvordan dette er i Norge. Har vi noen som evn kunne inngå i 
taskforce? 
Norges danseforbund svarer offisiell støtte til prosjektet. 
 

Harald 

151/14-16 Orienteringssak: 
Åpenhet i idretten:  
Det er viktig med åpenhet i idretten.  
 

Harald 

152/14-16 Orienteringssak: 
Idrettens Hus Nordbyen 
 
Mulighet for anlegg til dans.  

Knut 

153/14-16 Orienteringssak: 
Kommunikasjon 
 
Alice har startet og har startet streaming av 8 mesterskap. 
Pilot NM i sportsdrill. 
  

Silje 
 

154/14-16 Orienteringssak: 
Nytt fra seksjonene og teknisk komite i sportsdrill 
 

Seksjonene/ 
Sportsdrill 

155/14-16 Orienteringssak: 
Nytt fra trener og dommerkomiteen 
 

Anders 
 

156/14-16 Orienteringssak: 
Referat fra avholdte møter: 

- SFF 
- Idrettspolitisk styrelederforum 
- WRRC AGM 
-  

 
 
Harald 
Harald 
Beate 

157/14-16 Saker fra Generalsekretæren 
- One pager fra administrasjonen 
- Idrettsregistreringen 
-  

Silje 



158/14-16 Sparebankstiftelsen skal dele ut 25.millioner til 
utviklingsidretter over 5 år.  
 
OLT har fått tildelt 25 millioner fra Sparebankstiftelsen som skal 

brukes til 6-8 prosjekter over en 5-års periode.  

Alle idrettene har blitt invitert til å søke, og de små idrettene har 

blitt spesielt oppfordret.  

 

Forslag 1: Ta ut utøvere fra hver seksjon for å jobbe med et 

fellesprosjekt.  

Mental trening/ livstil/ skadeforebygging 

 
Forslag 2: «Norway will be back» 
Fra sportsdans 
 
Administrasjonen ønsker at det kun sendes en søknad og 

med at det er kun 6-8 søknader som blir innvilget ble vi enige om at 

ND kun sender 1 søknad. 

 

Vedtak: Hovedstyret ønsker å støtte søknad til sportsdans, som har 

fremlagt en god beskrivelse.  

Oppfordrer Heidi til å jobbe videre med planer om et 

samarbeidsprosjekt, med annen finansiering. 

 

Eventuelt 

Alle 

 


