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Til stede: 
Anders Gogstad (president) 
Michelle Lindøe Enger (1. visepresident) 
Monica Molvær (2. visepresident) 
Anne Ragnhild Olstad 
Ida Cecilia Juhaz (ungdomsrepresentant) 
Ane Omdal Aune 
Pia Lundanes Löwe 
 
Morten Engan (Sportsdans & CWDCL) 
Aina Nygård (Swing & Salsa) 
Kate Abelsen (Urbant) 
Stine Gjørtz (Sportsdrill) 
 
Anne Cathrine Røste (adm) 
 
Meldt forfall: 
Sissel Myhren 
Tarjei Svalaskog (vara ungdomsrepresentant) 
Bettina Wichmann (Freestyle & IDO grener) 
Jo Inge Norum 
 
 
 
 
 

Saks 
nr./år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

96/16-18 Godkjenning av innkalling, referat fra forrige HS møte. 
Saker til eventuelt 
 
Orientering fra administrasjon. Det er inngått en avtale 
med timebetaling med Michelle.  
 
Vedtak:  
Hovedstyret tar saken til etterretning. 
 

Anders 

97/16-18 
17.20 

HABILITET I SAKER 
 
Er noen inhabil i sakene som skal gås igjennom på dette 
møtet? Ingen meldte om habilitetsspørsmål.  
 

Anders 

98/16-18 
17.25 

ØKONOMI 
Vedtakssak 
 
Regnskap og revidert budsjett for 2017 
 
Vedtak: 

Michelle/ 
Anne 
Ragnhild 
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Revidert budsjett godkjennes. Ønsker månedlig rapport til 
hver seksjon og komiteer. 
 
Hovedstyret ber administrasjonen gjennomgå avtalen med 
Idrettens regnskapskontor og ber om det innhentes 
alternative tilbud. 
 
Hovedstyret gir AU fullmakt til å eventuelt inngå ny avtale 
med nytt regnskapsbyrå.   
Avtale med landslagsdresser sees på. 
 
HS gir presidentskapet fullmakt til å justere revidert 
budsjett innenfor en ramme på underskudd på 2,1 
millioner. 
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99/16-18 
17.35 

KONGEPOKAL 
Vedtakssak 
 
Kongepokal 2018: 
Det må besluttes hvilken gren som skal ha kongepokal i 
2017. Swing hadde i 2016 og sportsdans i 2017. Så neste 
på listen er IDO grenene, urbant og sportsdrill. 
 
Flere kongepokaler?: 
Dersom særforbundet organiserer/administrerer flere 
idretter som er meget ulike hva gjelder egenart, 
anleggsbruk, utstyr, regelverk, internasjonal organisering 
og konkurranseform, kan Idrettsstyret ut fra søknad åpne 
for en tildeling av maks 2 nye kongepokaler (én til kvinner 
og én til menn). 
 
Se info om dette her: 
 
Vedtak: 
Kongepokalen settes opp i freestyle/IDO for 2018. 
Det søkes om flere kongepokaler.  
 

Morten/AC 

100/16-
18 
 

FORSIKRINGER  
Orienteringssak 
 
Administrasjonen orienterte om status for forsikring og 
om skadestatistikk. 
 
Vedtak:  
HS tar saken til orientering.  

 

100/16-
18 
18.30 
 

LISENS 
Vedtakssak 
 
Vi må få en bedre løsning på hvordan lisens innbetales i 
ND.  
 
Fra 1.1.2018 bør det være slik: 
Innbetaling av Konkurranselisens & Grunnlisens kan i all 
hovedsak gjøres via deltaker.no. 
 
Grunnlisens og konkurranselisens er to separate lisenser 
og er uavhengig av hverandre i henhold til vedtak på 
ekstraordinær ting 2015. 
 
Til diskusjon:  

• Bør vi fortsette med avgift fra klubbene på 3.000,-? 

 

Michelle 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/utmerkelser-og-priser/regler-for-utdeling-av-hm-kongepokal_20.10.2015.pdf
http://deltaker.no/
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Saker til behandling 
1. Skal beløpet for konkurranselisensen opprettholdes 

(Kr 400,-) eller reduseres til Kr 300,-. 

2. Skal vi endre navn på grunnlisensen? 

a. Aktivitetskontingent 

b. Medlemskontingent 

c. Andre forslag? 

3. Hvordan skal lisens innkreves utover deltaker.no 

Vedtak:  
Tingvedtaket har blitt tolket slik at konkurranselisens 
inkluderte grunnlisens. Praksis og det som er 
kommunisert er at alt skal inkluderes. HS har blitt gjort 
oppmerksom på at det er forskjell på vedtak og tolkning, 
men avventer endring og legger frem sak for behandling 
på tinget 2018.   
 
ND håndterer lisensinnbetalinger for klubber gjennom 
medlemssystemet til deltaker.no. Klubber som benytter 
seg av andre godkjente NIF medlemssystemer, faktureres 
på bakgrunn av aktivitetstall innrapportert til NIF. 
 
Adm forholder seg til tingvedtatte navn: Grunnlisens, 
konkurranselisens og engangslisens.  
 

1. Konkurranselisens betales i sin helhet gjennom 
deltaker.no og alle arrangører er pliktig til å benytte 
deltaker.no for påmelding til konkurranser fra 
1.1.2018. Dette inkluderer også engangslisens. 

2. Grunnlisens håndteres av deltager.no for klubber 
som benytter seg av deltager.no som sitt 
medlemsregister. Differansen mellom 
innrapporterte aktivitetstall og grunnlisens betalt 
via deltaker.no faktureres fra ND. 

3. Faktura for Grunnlisens sendes fra ND til de 
klubbene som ikke benytter seg av 
medlemsløsningen til deltager.no i henhold til 
innrapporterte aktivitetstall fra foregående år. 

 
 
 

86/16-18 
19.00 

PORTABELT GULV 
Vedtakssak 
 
Etter sjekk med alternative leverandører og befaring av 
det eksisterende gulvet sammen med fagmann har vi 
følgende innstilling: 

Anne 
Cathrine 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__deltaker.no&d=DQMGaQ&c=JP6Rc8cwyzdltUU9xjTw35iLksSLxuE6o1PhOEc0FVw&r=qr_Ls1solCVV_jH_VAxdQCLQHPEBwkdnhV9d1YH0U_M&m=0T2BoypFsoZ-sPgWOGB_EaOkKxOIXqfvKy0krCjUoMI&s=21WMDKmTwCcij3RCOvopoM1mPXe63WOYaWjddkvt7Fs&e=
http://deltager.no/
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De elementene i det gamle gulvet som kan rehabiliteres 
beholdes. Disse elementene blir da slipt og lakket slik at de 
får en overflate i samsvar med nytt gulv. Dette kan skje i 
lokalene til Moxy Oslo X, hvor det også kan inngås avtale 
for lagring av gulvet. 
 
Videre kjøpes det inn nye elementer til erstatning for 
gamle elementer som må kasseres. 
tillegg har DRØN gitt tilsagn om et bidrag på kr. 25 000. 
Videre gir Junckers en rabatt på 15% på kjøp over kr. 50 
000 – her beregnet til kr. 9 667. 

Total netto ramme skulle da bli kr. 140 418. 
 
Vedtak: 
Administrasjonen gis fullmakt til å fullføre arbeidet med 
vedlikehold av eksisterende gulv. 
 

101/16-
18 
 
19.10 

ORIENTERING FRA STYREBAROMETERET TIL NIF 
 
Resultater fra Styrebarometeret fra 2016 diskuteres, ny 
undersøkelse er i gang nå.  
 
Vedtak:  
HS ber AU se på mulig fokuspunkter for forbedring 
Det bør gjennomføres et HMS- arbeidsmiljøundersøkelse i 
administrasjonen. 
 
 

Anders/AC 

102/16-
18 
19.15 

ARBEIDSFORDELING MELLOM STYRER/UTVALG OG 
ADMINISTRASJONEN 
 
I resultatene fra styrebarometeret kom det frem at det må 
sikres klar og tydelig arbeidsfordeling: 
Hvem skal gjøre hva? 

Utarbeide søknader og rapporter 
Godkjenne sitt område i strategiplan 
Utarbeide tiltaksplan/handlingsplan 
Gi innstilling til styret i sakene 
Utarbeide budsjett 
Vedta budsjett på sitt område 
 
Personaladministrasjon  Administrere personell for 
gjennomføring av vedtatte tiltak 
Innstille på tildeling av midler. 
Ansvaret for gjennomføre de vedtatte tiltakene 
 
Vedtak:  

Anders 
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Et utvalg bestående av Monica, Aina, Bettina jobber videre 
med saken i samarbeid med administrasjonen. Saken 
legges frem for hovedstyret til ny behandling i desember 
2017.  
 
 

103/16-
18 
19.20 

ORIENTERINGSSAK: 
 
web-sider 
deltaker.no 
 
Vedtak:  
HS tar saken til orientering.  
 

Anne 
Cathrine / 
Michelle 

104/16-
18 
19.45 

TING OG LEDERSAMLING 
Vedtakssak 
 
Moxy eller Thon for tinget 2018 
 
AU har diskutert saken med administrasjonen og har 
følgende innstilling: 
Det er noe prisforskjell på hotellene, men å benytte Moxy 
vil gi en ramme for tinget som vil oppleves positivt av 
delegatene og kanskje bidra til at flere klubber deltar. For 
klubbene vil Moxy fremstå som det rimeligste alternativet: 
Se vedlegg nederst på siden. 
 
Vedtak: 
Tinget 2018 holdes på Moxy.  
 

Anne 
Cathrine 

105/16-
18 
 

NM-UKEN 
Orienteringssak 
 
Vedtak:  
HS synes dette er et spennende prosjekt. Et utvalg 
bestående av Pia, Aina, Bettina kan være med å sparre 
videre om saken. 
 
 

Anne 
Cathrine 

106/16-
18 
 

DANCE AWARDS - STATUS 
Orienteringssak 
 
Vedtak:  
HS tar saken til orientering.  
 

Anne 
Cathrine 

107/16-
18 
20.05 

DANSENS HUS TROMSØ 
Orienteringssak 

Anne 
Cathrine 

http://deltaker.no/
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Vi oppfordrer klubben og Danseregion Nord-Norge til å 
samarbeide om dette prosjektet. Vi anerkjenner jobben 
som er gjort og støtter det videre arbeidet, men har ingen 
mulighet til å gå inn med noen økonomiske garanti på 
dette tidspunktet. Administrasjonene og seksjonen hjelper 
gjerne til i det videre arbeidet. 
 
Vedtak:  
HS tar saken til orientering.  
 
 
 

108/16-
18 
 

Budsjett 2018 
 
Fordelingskriterier 
Ønsker 
Behov 
 
AU jobber videre med saken og legger frem forslag til 
budsjett på neste møte i hovedstyret.  
 

LØRDAG 

109/16-
18 
 

Eventuelt  

 
  


