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Til stede: 
Anders Gogstad 
Michelle Lindøe Enger 
Monica Molvær (til stede frem til sak 113) 
Anne Ragnhild Olstad 
Ane Omdal Aune 
 
Morten Engan (Sportsdans & CWDCL) 
Aina Nygård (Swing & Salsa) 
Kate Abelsen (Urbant) 
Bettina Wichmann (Freestyle & IDO grener) 
 
Anne Cathrine Røste(Fungerende generalsekretær) 
 
 
Meldt forfall: 
Sissel Myhren 
Tarjei Svalaskog 
Stine Gjørtz (Sportsdrill) 
Ida Cecilia Juhaz (Ungdomsrepresentant) 
Tarjei Svalaskog (Vara ungdomsrepresentant) 
Jo Inge Norum 
Pia Lundanes Löwe 
 
 
 
 
 

Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

110/16-18 
18.00 

Godkjenning av innkalling, referat fra forrige 
HS møte. 
Innkallingen kom sendt og derfor var ikke alle godt 
nok forberedt. 
 
Saker til eventuelt 
Sportsdans seksjonen har fått henvendelse fra 
Same sex dance NOSDA vedr arrangering av 
konkurranse.  
 
  
Status i saker fra forrige styremøte:  

• Kongepokal 

• Forsikringer 

• Lisens 

• Status deltager/ nettsider 

• Enklere idrettslag- det blir ingen pilot 

Anders/Anne 
Cathrine 
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Orientering: Ida Cecilia Juhaz ønsker seg fritatt fra 
vervet som ungdomsrepresentant.  
 
Hovedstyret tar dette til etterretning. Tarjei 
Svalaskog rykker dermed opp som styremedlem i 
Hovedstyret. 
 
 

111/16-18 
18.15 

INHABILITET I SAKER 
 
Er noen inhabil i sakene som skal gås igjennom på 
dette møtet?  
Ingen meldte seg inhabile.  
 

Anders 

112/16-18 
18.20 

Budsjett 2018 
Vedtakssak 
 
Fordelingskriterier til NIF gjennomgås 
Ønsker 
Behov 
 
Vedtak: 
Prinsippene i den fremlagte fordelingsmodellen 
vedtas. 
 
 
 

Michelle 

113/16-18 
19.15 

ØKONOMI 
Orienteringssak 
 
Status åpne poster 
 
Regnskap og budsjett for 2017: 
Presidentskapet har oppdaget summeringsfeil i 
det forelagte budsjettet som ble lagt frem for 
hovedstyret til godkjenning i 2017. Budsjettet viste 
et lavere underskudd enn det som kom frem ved 
kontrollregning av poster. Årets budsjett ser 
uansett ut til å lande på et estimert underskudd på 
2,1 millioner 
 
 
Protokoll tilførsel: Presidentskapet og fungerende 
generalsekretær har vært i møte med NIF og fått 
rådgiving vedrørende denne saken. Det ble ikke 
ansett nødvendig å revidere budsjettet da antatt 

Michelle/ 
Anne 
Ragnhild 
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resultat ser ut til å avvike vesentlig fra vedtatte 
rammer. 
 
Hovedstyret tar orienteringen til etterretning. 
 
 

114/16-18 
 
19.30 

Saker fra TDK: 
Orienteringsak 
Det ble informert om innholdet  i dokumentet 
Academy 

.  
Saken ble tatt til orientering og Hovedstyret 
støtter det videre arbeidet. 
 
Nytt medlem i TDK 
Sissel Myhren erstatter Jo Inge Norum i TDK. Dette 
støttes. Sendes videre til endelig godkjenning i 
hovedstyret. 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 
 

Michelle 

115/16-18 
 
19.35 

Representasjon internasjonale møter 
Vedtakssak 
 
Representasjon internasjonale møter 
 

• Deltagelse internasjonale møter 2018  
o WRRC 09.-11.mars – Moskva 
o WDSF 16.-17.juni – Lausanne 
o IDO 19.-20.august – Korea 
o WBTF   

 
Vedtak: 
WRRC Hovedstyret representeres av Anne 
Ragnhild. Fra administrasjonen stiller Eirik Bolme 
som observatør, reisen dekkes av seksjonens 
budsjett.  
 
WDSF: Møtet faller sammen med tinget til Norges 
Danseforbund. Vi avventer denne saken 
 
IDO: Anders Gogstad 
 
WBTF: Monica Molvær skal delta i styremøtet og 
Elisabeth Kleive deltar som internasjonal valgt 
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representant i ECT-møtet. Begge reiser på budsjett 
fra sportsdrill 
 

116/16-18 
 
19.45 

Endring av navn på TDK 

Vedtakssak 
 
 
TDK ønsker å endre navn til Norges Danseforbunds 
Academy. 
 

Vedtak: 
Forslaget godkjennes. I Norge bruker vi navnet: Norges 

Danseforbunds Akademi, mens internasjonalt 

kommuniserer vi med: Norwegian Dance Federation 

Academy. 

 

Michelle 

117/16-18 
 
20.00 

Uttak av dommere 
Vedtakssak 
 
Det har kommet forslag om at adm skal ta ut 
dommere i alle grener. 
Er dette ønskelig, eller bør det opprettes en komite 
for uttak med 1 representant fra adm ? 
 
Saken ble ikke behandlet 
 

Anne 
Cathrine 

118/16-18 
 
20.10 

Strategi 
Hvilke 3 strategiske hovedområder bør Norges 
Danseforbund satse på i perioden 2018-2022. 
 
Resultater fra workshopen legges frem/drøftes 
Saken ble ikke behandlet 
 

Anders/AC 

119/16-18 
20.30 

Ny hotellavtale: 
Vedtaksak 
Choice eller Thon ? 
 
Administrasjonen får fullmakt til å forhandle 
videre.  
 

Anders /AC 

120/16-18 
20.45 

ORIENTERINGSSAK: 
 
web-sider 
deltaker.no 
 

Anne 
Cathrine / 
Michelle 

121/16-18 
20.50 

Hoveddommer i region. 
Viser til tidligere vedtak i HS: 
Det gis et tilskudd til hoveddommere på kr. 2000,- i 
regionale konkurranser. Der hvor det ikke finnes 

 

http://deltaker.no/


NORGES DANSEFORBUND 
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité  

WDSF – WRRC – IDO – UCWDC 
 

 

 

 

 

6 

hoveddommere i regionen, eller kjøreavstanden 
innen regionen, blir over 500 km tur/retur, gis det 
et tilskudd til arrangør på kr. 4000,-  
ND sentralt bærer kostnadene for hoveddommer i 
regionale konkurranser, seksjonene bærer 
kostnadene for de nasjonale konkurransene. 
 
Vedtak: 
Honorar til hoveddommer følger vedtatte satser. I 
tillegg gis det et reisetilskudd til arrangør inn til 2.000,- 

mot fremviste kvitteringer der hvor det ikke finnes 
hoveddommere i regionen, eller kjøreavstanden 
innen regionen, blir over 500 km tur/retur 
 
 

122/16-18 
20.55 

  
Idrettsgallaen 
Orienteringssak: 
 
  
President i ND velger å ikke delta på årets 
idrettsgalla. 
Han mener at dette er et arrangement som speiler 
pressedekningen av norsk idrett for øvrig og ikke 
det faktum at NIF består av 54 særforbund. 
Blant annet ved at de har fjernet prisen: Åpen 
klasse. Dette er den eneste prisen som de mindre 
forbundene har hatt mulighet til å nå opp i 
tidligere, og til nå den eneste klassen som våre 
utøvere har hatt en sjans til å hevde seg i. 
Vi ser ingen grunn til å bruke av fellesskapets 
midler for å delta på et slikt arrangement og velger 
derfor å avstå fra å delta. 
 
Saken ble ikke behandlet 
 

Anders 

123/16-18 
21.00 

 
Barneidrettsbestemmelsene 
Vedtakssak: 
 
 
Det er bestemt fra tinget at vi skal utrede og legge 
frem et forslag om å komme med et forslag om å 
tilpasse barneidrettsbestemmelsene til vår idrett. 
Vi ser at det er forskjellige utfordringer i de 
forskjellige grenene, og da særlig i grenene 
sportsdans og freestyle/IDO-grener. 
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Det skal settes ned en gruppe som skal se på de 
forskjellige utfordringene som skal legge frem et 
forslag på neste ting. 
 
Forslag til vedtak: 
Gruppen skal bestå av: Anders Gogstad, Sigurd 
Ringvoll, Siw Visnes og Lillian Almaas 
 
Saken ble ikke behandlet 

124/16-18 
 

 
Møteplan 2018: 
 
Hovedstyremøter 2018 blir 5. februar og 12. april 
 

 

125/16-18 
 

Eventuelt 
 
Sportsdans seksjonen har fått henvendelse fra 
Same sex dance NOSDA vedr arrangering av 
konkurranse.  
 
Saken ble ikke behandlet 
 

 

  
 


