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Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

70/16-18 
17.15 

Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt 
Referatet er godkjent elektronisk.  
 

Anders 

71/16-18 
17.20 

Inhabilitet i saker 
Er noen inhabil i sakene som skal gås igjennom på dette 
møtet?  
Ingen meldte seg inhabile 
 

Anders 

72/16-18 
17.25 

Økonomi 
 
Gjennomgang: 
Status til per mai 2017. 
Status åpne poster og inkasso 
Status lisenspenger 
 
Se Vedlegg: 
Avdelingsrapport pr  mai 2017 
Åpne poster pr 7. juni 2017 
Intrum saker pr 7. juni 2017 
Lisens innbetalinger 

Hanne/Silje 

Til stede: 
Øystein Lühr-Sæthre (fra sak 73) 
Anders Gokstad  
Sigurd Ringvoll 
Aina Nygård (på skype) 
Anne Ragnhild Olstad  
Stine Gjørtz 
Monica Molvær 
Tarjei Svalaskog 
 
Silje Særheim (adm)  
Anne Cathrine Røste(adm) 
Hanne Funder (adm) 
 
Ikke til stede  
Pia Lundanes Löwe 
Ane Omdal Aune 
Jo Inge Norum 
Kate Abelsen 
Bettina Wichmann 
Michelle Lindøe Enger 
Ida Cecilia Juhaz  
Morten Engan 
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En av våre klubber har en del utestående. Generalsekretær 
tar kontakt med idrettskretsen. 
 
Vedtak lisens:  
Brev, avklaring faktura blir sendt til klubbene. 
 

73/16-18 
17.40 

Sak unntatt offentlighet 
 
Endring av Internasjonal representant i WCLDSF og 
UCWDC og kostnader tilhørende dette 
 
Sak: 
Se vedlegg: Budsjetterte poster til CWDCL. 

 

Vedtak: Det sendes ingen representant til de 
internasjonale møtene i WCLDSF og UCWDC i 2017. 
Seksjonen innstiller og HS godkjenne representanter på 
internasjonale møter fremover. 

 

Anders 

74/16-18 
17.50 

Internasjonal tilknytning linedance 
Vi har fått forespørsel fra det europeiske forbundet WCDF 
om medlemskap.  
Pr i dag er Norges Danseforbund medlem av UCWDC og 
WCLDSF.  
 
I de siste årene har det kun vært avholdt konkurranser i 
WDSF, som har rundt 600-700 aktive medlemmer i Norge. 
 
Idrettsregistrering i 2016 viser at det er kun 2 klubber 
som har registrert medlemmer i grenen, disse har til 
sammen 52 medlemmer.  
Utvalget for linedance administrasjonen har kartlagt 
miljøet som står utenfor ND i dag. Disse utøverne tilhører 
det europeiske linedanceforbundet: WDCDF. ND har i dag 
medlemskap i UCWDC og WCLDSF. 
Kostnaden for medlemskap i WCDF er 250,- euro pr år. 
 

Vedtak  

Norges Danseforbund går i dialog med representanter 
fra WCDF i 2017. En evaluering av dette vil bli gjort i løpet 
av høsten slik at vi har et grunnlag for avgjørelse mht til 
internasjonal tilhørighet i grenen fra 2018. 

AC/Silje 
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Adm kaller inn til møte 17. august. 2 representanter fra 
seksjonen + 1 fra presidentskapet deltar på møtet 

 
75/16-18 
17.55 

CWDCL seksjons representant 
 
Bakgrunn for saken:  
Leder for utvalget i CDWCL og seksjonens representant for 
grenen har trukket seg. 
 
Vedtak: 
 
 
Det sendes ut utlysning til klubbene i ND til å foreslå 
kandidater til ny leder for grenen frem til tinget 2018. 
Representanten får møterett, men ingen stemmerett i 
seksjonen for sportsdans og rapporterer til denne. 
 
Administrasjonen behandler søknadene og på bakgrunn av 
disse sender et forslag til ny utnevning til HS og seksjonen. 
Leder og nestleder fra seksjonen involveres i prosessen.  
 
 
Samtidig utnevnes nytt utvalg i CWDCL i samarbeid med 
seksjonen som på bakgrunn av budsjett utarbeider forslag 
til handlingsplan som godkjennes av seksjonen. 
Seksjonens leder sitter i utvalget for CWDCL. Utvalget 
fortsetter det arbeidet som har blitt utført av 
linedanceutvalget.  
 

Anders 

76/16-18 
18.05 

Styre- og administrasjonssamling september 
 
Forslag til vedtak 
I forbindelse med utarbeidelse av: budsjett 2018, nye 
økonomiske kriterier og utarbeidelse av ny strategiplan 
bør hovedstyre samles til workshop sammen 
administrasjonen. Det legges også opp til at regionledere 
skal være med på samlingen. Forslag datoer: 
1-2. september 
8-9. september 
Vedtak: Forslag til dato legges på trello 

Øystein 
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77/16-18 
18.15 

Ledersamling 2018  
 
Sak  
Dance Awards (DA) 
DA avholden 27.01.2018 som bestemt på HS møte 19. april 
2017. DA blir en enkeltstående hendelse lik idrettsgallaen, 
det er en kveld. Publikum og deltagere kommer for denne 
hendelsen. Dette gjør at DA kan gjøres rimeligere enn 
tidligere år, da vi slipper utgifter som middag og diverse 
transport.  DA kan da avholdes i lokaler sentralt i Oslo, 
hvor det ikke er nødvendig å ta hotell med i beregningen, 
slik man har måttet gjøre i og med at ledersamlingen har 
vært samtidig. 
DA får da denne muligheten til å nå flere ved å være mer 
sentralt (har hørt en del kommentarer på at man ikke 
reiser så «langt» som til Lørenskog for å få med seg DA)  
 
Ny organisering av ledersamling 
 
Ledersamling region hver år 
ND har som mål at vi skal besøke flere klubber og regioner, 
avstanden mellom ND sentralt og regioner/klubber skal 
være liten. Forslag blir at det foretas 4 regions/klubbturne 
i perioden fra februar– mai 2018. Dette skal gjennomføres 
i forbindelse med årsmøter i regionene. Det legges opp til 
regions samling med klubber.   I samarbeid med regioner, i 
henhold til handlingsplan skal vi rangere klubber ut i fra 
1,2,3,4 i henhold til størrelser. For å at dette skal kunne 
gjøres best mulig for alle parter må vi fysisk være til stede. 
Dette er meget viktig med tanke på utvikling av gode 
klubber og rekruttering.   
 
Ledersamling på forbundstingsår  
Ledersamlingen avholdes i sammenheng med tinget i juni, 
med dette mener vi at tinget er på søndag og 
ledersamlingen avholdes på lørdagen. Dette gjør at vi deler 
kostnaden på to relativt dyre arrangement. 
Fredag: styremøte og seksjon/komite møter 
Lørdag: Ledersamling  
Søndag: ting 
 
Begrunnelse for disse forslagene: 
NDs økonomi er anstrengt. Vi ser at det vi får i tilskudd fra 
NIF ikke er nok. Det er større aktivitet i 
seksjonene/komiteene, idretten har blitt dyrere og 
administrasjonen har blitt større pga. økt aktivitet. Dette 
gjør at vi m å tenke litt annerledes i forhold til tidligere år.  

Silje 
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NDs mål og strategi er å rekruttere flere 
klubber/medlemmer og vi må derfor tenke nytt. Vi mener 
at det er i ND interesse å gjøre det på denne måten 
 
Kostnaden i 2017 for ledersamlingen og DA var følgende: 

 
 
Dette viser at kostnaden for disse arrangementene kom på 
689.840 kr. med et underskudd i forhold til budsjettet på 
hhv. 29.187 kr for ledersamlingen og 22.075 kr. for DA. 
Tinget i 2016 hadde en totalkostnad på 190.275 kr.  
Ved å slå ledersamlingen og tinget sammen gjør at ND kan 
«spare» ca. 250.000 kr. 
 
Vedtak 
 
Godkjenning av forslag ledersamling 2018. 
 
 

78/16-18 
18.40 

Samarbeidsprosjekt dans Hip hop og urbane stiler 
 
Sak 
Samarbeidsprosjekt dans Hip Hop og urbane stiler  

 
Vi inviterer Norges Danseforbund til et samarbeid for å 
fremme hip hop til ungdom i aldersgruppen 16 år til 18 år. 
 
Formål: 
Formålet er å gi ungdom som vil videreutvikle sin 
kunnskap og kompetanse innenfor hip hop/urbane stiler 
en mulighet til å kombinere videregående skole og dans. 
 
Et slikt tilbud vil ha flere positive effekter: 
 

1. Ungdom som satser på dans (hip hop) vil få daglig 
trening på høyt nivå og tilpasset eget ferdighetsnivå 
og ambisjoner. Dette er med på å bidra til en seriøs 
og profesjonell talentutvikling 

Øystein 
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2. Kombinasjonen av dans og skole vil kunne medføre 
økt motivasjon for å fullføre skolegangen på 
videregående skole. Med tanke på at videregående 
skole er den viktigste enkeltfaktoren for jobb og 
videre studier, vil det være svært viktig at 
ungdommer fullfører skoleløpet.  Dans i 
kombinasjon med skole vil redusere frafallet fra 
videregående skole. 

3. Skoletilbudet vil ikke ha begrensninger i faginnhold 
slik det er med f.eks. videregående med musikk, 
dans og drama. I dette tilfellet vil elevene selv 
kunne sette sammen fag som gir generell 
studiekompetanse. Disse fagene kan settes sammen 
med tanke på spesielle høyskolestudier, etter 
elevens egne interesser eller kunnskapsnivå. 

4. Elevene vil selv kunne trene på ettermiddager og 
kveldstid i sin egen idrettsklubb.  

 
Hva vi tilbyr: 
 

 Fullverdig treårig videregående utdanning i en 
trygg og faglig godt kompetent skole. 

 Daglig trening i hip hop/urbane stiler med 
anerkjente instruktører og pedagoger 

 
Selve skolegangen er i regi av Otto Treiders Handelsskole 
(Treider). Dette er en meget kjent (og anerkjent skole) 
med aner tilbake til 1882. 
 
Otto Treider er en middels stor skole med et meget godt 
skolemiljø. Elevene kommer fra fylker spredt rundt i 
Norge, med hovedvekt på Oslo og Akershus. Skolen har 
linjer for ulike idretter, i tillegg til fordypning i dans. 
Skolen har naturligvis også elever som kun har ordinær 
skole.  
 
Skolepenger vil bli holdt på et meget rimelig nivå. Pris kun 
kr 2000 per måned (prisen er et estimat). Dette betales 
normalt to ganger årlig.  Alle elevene har rett til lån og 
stipend hos Statens Lånekasse. 
 
Det kan ytes stipend ved behovsprøving. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste styremøte. 
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79/16-18 
18.55 

Handlingsplan i Norges Danseforbund 
Se vedlegg: 2 utkast handlings i ND. Redigert etter Au møte 
23. mai 
Informassjonsak. 
Handlingsplanen er under arbeid, kommentarer fra 
hovedstyrets medlemmer tas med i den videre prosessen i 
arbeidet med planen.  
 

Øystein 

80/16-18 Eventuelt: 
Sak unntatt offentlighet 
Under NM slo barneidrettsbestemmelse litt uheldig ut. 
Barn 1 stiller i åpne klasser. Barn fra en annen region var 
påmeldt. Konklusjon var startnekt.  
Seksjonen bes utrede saken.   
 
Henriette Tørjesen har sagt opp sin stilling i Norges 
Danseforbund, hun har gjort en flott jobb for forbundet i 
mange år! 
 

Øystein 
 

 


