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Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

81/16-18 
17.15 

Godkjenning av innkalling, referat fra forrige HS møte. 
Saker til eventuelt 
Vedtak: Godkjent 

Øystein 

82/16-18 
17.20 

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

Øystein 

83/16-18 
17.25 

Økonomi 
 
Status første halvår 2017. 
Status åpne poster: 9 108,10 kr totalt. 
Status lisenspenger: 370 800 kr. Totalt. 
 
Se Vedlegg: 
Avdelingsrapport pr juni 2017 (sendt HS 20.08.2017) 

Hanne/Silje 

Til stede:  
Øystein Lühr-Sæthre  
Anders Gogstad  
Michelle Lindøe Enger 
Morten Engan 
Aina Nygård (på skype) 
Anne Ragnhild Olstad  
Kate Abelsen 
Bettina Wichmann 
Stine Gjørtz 
Jo Inge Norum 
 
Silje Særheim (adm)  
Anne Cathrine Røste(adm) 
Hanne Funder (adm) 
 
Ikke tilstede: 
Ane Omdal Aune 
Ida Cecilia Juhaz  
Tarjei Svalaskog 
Monica Molvær 
Pia Lundanes Löwe 
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Vedtak:  
 
Det er ikke samsvar mellom innrapportert medlemstall og 
betalt grunnlisens. Administrasjonen tar kontakt med 
klubbene og ber om forklaring og fakturerer for 
manglende beløp. 
 
 
 

84/16-18 
17.35 

Budsjett 2018 
 
Forslag til fordelingskriterier 
 
Se Vedlegg: 
Budsjett 2018 forslag til fordelingskriterier 
 
Aktivitet i forhold til antall konkurranser 
Vedtak: Styremedlemmer kommer med forslag til 
fordelingskriterier på trello. 
 

Silje/ Hanne 

85/16-18 
18.30 
 

Ansatte i ND 
Orientering fra administrasjonen  
 

• Status tiltak i handlingsplan  

• Gjennomgang av idrettsregistreringen 2016.  

• Status Drømmefanger 

• Status Danserulla 

Se Vedlegg 
 
Midlertidige GS stilling mens Mona er i permisjon blir 
Anne Cathrine Røste.  
 

Silje 

86/16-18 
19.00 

Portabelt gulv: 
LSKdans er i forhandlinger med Moxy konferansehotell på 
Hellerudsletta (tidligere Exporama) for å flytte Norwegian 
Christmas Dance dit. Stedet har ikke dansegulv så LSKdans 
må bringe dette selv. 
Danseforbundet har i lengre tid vurdert anskaffelse av nytt 
gulv da det gamle er veldig slitt, delvis ødelagt og evt 
trenger kostbare reparasjoner. Et nytt gulv vil løse NDs 
behov for mange år fremover. 
LSKdans forutsetter at Danseforbundet kan bidra med 
anskaffelse av gulv som så klubben låner. For å oppnå 

Anne 
Cathrine 
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anleggsmiddelstøtte fra Norges Idrettsforbund er det 
klubben som må gå til anskaffelse og ikke forbundet.  
Estimert pris på gulv produsert i Kina er 30.000 USD + 
frakt og mva. 
 
 
Forslag til vedtak: LSKdans søker om støtte fra ND på 
400.000 for å gå til anskaffelse av gulv. LSKdans bes også i 
samarbeid med administrasjonen finne frem til egnet 
lagerplass. Gulvet skal kunne disponeres av alle klubber 
innunder Norges Danseforbund. 
 
Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å jobbe videre 
med leverandør av gulv og kostnadene ved kjøp sees i 
sammenheng ved kostnad på reparasjon av det gamle. 
 

87/16-18 
19.10 

WCDL i Norges Danseforbund 
 
Orienteringsak fra seksjonen:  
ND beholder sitt medlemskap i WCLDCSF, som blir den 
internasjonale organisasjonen ND forholder seg til.  
Det norske regelverket i linedance tar utgangspunkt i 
regelverket fra denne organisasjonen. 
 
Linedanceprosjektet: Det er en midlertid engasjert en 
prosjektmedarbeider i linedance på grunn av den store 
veksten i grensen.  
 
Ny leder av CWDCL i ND: Det har gått ut utlysning på 
dansing.no etter ny leder i CWDCL. Den nye lederen får 
møte/ og talerett i seksjonstyret. Lederen vil gå inn i 
utvalget for CWDCL som konstitueres på nytt.  
 
Breddekomiteen i linedance har innstilt Raymond 
Sarlemijn som ny leder av utvalget i CWDCL. Sarlemijn har 
blant annet 42 VM-titler i linedance.  
 
 

Morten /AC 

88/16-18 
19.15 

Rapport fra internasjonale møter 
 
Orienteringssak:  
Det er laget nye rapportskjemaer for internasjonale møter. 
 
ND er representert på en rekke internasjonale møter i 
løpet av ett år og delegatene har ulikt kunnskapsnivå, 
forberedelse og gjennomføring. Vi ønsker at alle delegater 
skal representere ND på en profesjonell måte og fremme 
de saker som forbundet har bestemt. For å sikre at alle 

Øystein 
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delegater gjør en god jobb for Norge har vi pleid å ha 
møter i forkant hvor seksjon, HS, adm. og delegatene er 
representert. Her er det viktigste å gå gjennom hva Norge 
skal stemme i de ulike sakene. Vi ser imidlertid at det til 
tider er vanskelig å få til disse møtene og noen ganger 
utgår. Det er derfor laget et skjema som delegatene skal 
fylle ut på forhånd.  Dette skjemaet kan fylles ut på et 
forberedelses møte (som nevnt over), eller det kan tas på 
mail dersom vi ikke får til et fysisk møte. Skjemaet vil gi 
oss en pekepinn om delegater og forbund er på 
bølgelengde.  
Vedtak: Skjemaer skal benyttes i forbindelse med 
internasjonale møter.  
 

89/16-18 
19.20 

-Status web-sider 
 
-Status deltaker.no 
 

Øystein/ 
Anne 
Cathrine 

92/16-18 
19.30 

Samarbeidsprosjekt med Otto Treider 
 
 
 
Otto Treider videregående skole ønsker å inngå et 
samarbeid med Norges Danseforbund for å gi ungdom som 
vil videreutvikle sin kunnskap og kompetanse innenfor 
dans en mulighet til å kombinere videregående skole og 
dans.  
Vedtak: Norges Danseforbund ønsker å være nøytral i 
forhold til videregående skoler foreløpig 
 

Anne 
Cathrine 

93/16-18 
19.40 

Orientering om ungdoms OL breaking   
 
Svært gledelig er det at Norge har kvalifisert seg videre 
med 5 Bboys. 
De norske utøverne må derfor delta på «Qualifier 
Africa/Europe» i Essen – Tyskland 21. 22. oktober 
 

 

94/16-18 
19.45 

Orientering fra seksjonene i forhold til handlingsplan 
 

 

95/16-18 
20.05 

Orientering fra seksjonen vedr sak 80/16-18 fra forrige 
styremøte: 
 
Orienteringssak 
 
Under NM slo barneidrettsbestemmelse litt uheldig ut. 
Barn 1 stiller i åpne klasser. Barn fra en annen region var 
påmeldt. Konklusjon var startnekt.  
 

 

http://deltaker.no/
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Seksjonen informerte hovedstyret om saken.  
 
 
Administrasjonen bemerker:  
 
Til info så jobber med administrasjonen med en 
infokampanje der det informeres bedre om 
barneidrettsbestemmelsene. 
Det hersker litt begreps forvillelse vedr lokal/ regional i 
organisasjonen:  
Følgende regler er gjeldende vedrørende 
barneidrettsbestemmelsene i Norges Danseforbund:  
 
Bestemmelser for barneidrett 
Som et ledd i vår holdningskampanje vedrørende 
Barneidrettsbestemmelsene er det behov for en presisering og 
definisjon av begrepene lokal og regional konkurranse. Grunnet ulik 
utbredelse og aktivitet i de ulike idretter, kan de respektive 
særforbund definere hva som defineres som lokale og regionale 
konkurranser.  
Vårt mål er å stimulere til og legge til rette for aktivitet og vekst. 
Utbredelsen av våre grener er veldig ulik, dette må danne bakteppe 
for definisjonen av hva som er en lokal konkurranse og hva som er 
regional konkurranse. 
 
 

1. lokale konkurranser defineres som konkurranser innen 
dansekretsen 

2. regionale konkurranser er landsomfattende(dekker hele 
landet). 

 
95/16-18 
 

Eventuelt   
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94/16-18 
 
19.45 

•  Silje 

95/16-18 Eventuelt: 
 

Øyst
ein 
 

 
 
Arbeidsfordeling mellom administrasjon/ seksjon/ utvalg. 
Etter mal fra styreinstruks for ND foreslår administrasjonen følgende 
arbeidsfordeling:  
 

Administrasjonen skal: 

 

Utvalget/seksjon skal 

 

Utarbeide søknader og rapport Godkjenne søknader 

Utarbeide tiltaksplan/handlingsplan i 

samarbeid med seksjon/ utvalg 

Godkjenne handlingsplan 

Utarbeide budsjett Vedta budsjett på sitt  

område 

Personaladministrasjon : Administrere 

personell for gjennomføring av vedtatte tiltak 

Godkjenne tildeling av  

midler. 

 

Ansvaret for gjennomføre de vedtatte 

tiltakene.  

Rapportere på bruk av  
budsjetterte 
midler til seksjon/ HS.  

 

• Demokratisk 

• To fysiske møter pr. år og resten pr. tlf 

Sammensetning: 
• Sammensettingen må bestå av personer som innehar kompetanse fra området og utnevnes 

av HS, eller via medlemsmøte på tinget.  

• Administrasjonen skal være representert gjennom sekretærfunksjon  

• Ved habilitets spm. henvises det til NIF paragraf 10. punkt 1-7,” Inhabilitet”. 

 


