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Referat
Perioden 2020 – 2022
Møte nr: 3
Styre: Seksjonsstyret Sportsdans
Dato: 04.11.2020
Tidspunkt: 20.00-22.00
Sted: Teams
Innkalling: Jan Tore Jacobsen, Hilde Kristiansen, Philip Kristen Holmboe, Torkel R Bråthen,
Janick Glud Løwe, Mette M Walde
Frafall: Anita Nagren Langset
Saks nr. / år

Hva saken gjelder / vedtak

20-20/21

Oppdatering ND
Det ble tatt en gjennomgang av ND’s lovverk og
seksjonene sine arbeidsoppgaver relatert til
oppfølging av regelverket. For det nye seksjonsstyret
synes det å mangle en omforent forståelse av
ansvarsfordelingen mellom Admin. og seksjonsstyret.
Basert på dette var det enighet i styret om å opprette
en task force, som skal jobbe med å avklare
ansvarsforholdene
Samarbeidsmøte regionene
For å starte prosessen med tettere samarbeid på tvers
av regionene, er det satt opp et samarbeidsmøte
førstkommende onsdag 11.11, der alle regionene er
invitert. På agendaen står tilpasning av de regionale
konkurransene til den nye terminlisten. Men møte er
også en oppstart på et tettere samarbeid mellom
regionene som seksjonsstyret vil fasilitere

21-20/21

Økonomi
Budsjett Prognose 2020
Budsjettet er nedjustert med tanke på de elementer
som var øremerket spesifikke aksjoner som ikke er,
eller vil bli gjennomført i år, grunnet COVID.
Utestående oversikt etter konkurransen i Nidaros,
både på inntekt og utgifts siden, ellers er budsjettet
oppdatert

Kommentarer:
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Inntekten er noe høyere enn antatt grunnet
utestående faktura som er blitt betalt i Q3

22-20/21

Budsjett Forslag 2021
Arbeid med 2021 budsjett pågår, planlagt nytt
budsjettmøte 14.11, budsjett forslag for 2021 vil
presenteres i neste møte
Langsiktig Strategisk Plan
Samarbeidsprosess:
Det ble etablert en enighet om at alle stemmesaker
skal presenteres i forkant slik at alle deltakerne kan
forberede seg og avgi stemme basert på fremstilling i
seksjonsmøte. Selve avstemmingen skal foregå i
styremøte
Ellers fortsetter gruppen med små grupper for
progresjon i enkelt saker
Markedsføringsprosjekt:
Philip og Jan Tore etablerer en arbeidsgruppe som
ser på hvordan en skal etablere en
kommunikasjonsstrategi, med hovedfokus på
hvordan en skal bruke sosiale medier til å nå ut til
potensielle medlemmer
Oppfølging av innkommen saker per mail:
Mette svarer på alt som kommer fra eksternt
foreldre/klubb, så lenge den ikke er stilt il en direkte
person eller det er relatert til en gruppe som har
ansvar for et spesifikt arbeid (for eksempel.
Dommerkomite, konk. komite
Stemmesak – bruk av kommunikasjonsplattform:
Det ble enstemmig vedtatt at det skal kjøpes en egen

Teams lisens slik at seksjonsstyret har mulighet til
selv å administrere Teams og opprette egne
kanaler ved behov. En egen kanal etableres for
styresaker
23-20/21

Konkurranser
Oppdatering Dommerkomite:
Dommerpanel for de resterende konkurransene i
2020 er på plass
Dommer komiteen jobber nå med plan for panelene
for neste år
Dommerkontrakter:
Kontraktsforslag for 2021 lagt fram for seksjonen, alle
medlemmene i seksjonsstyret ser igjennom og gir
tilbakemelding på forslag
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Oppdatering Konkurransekomite
Mangler en arrangør til NS 2, venter på svar fra Falken
på NS3 (hvis ikke går denne til Nidaros)
Jobber med å få arrangørkontrakter for 2020 på plass,
mangler tildelingsbrev for 2021
Revamp 'Norgesserien'
Arbeidsgruppen presenterte mulige
forbedringsprosjekter, styret var enige i at gruppen
skulle jobbe videre med alle de potensielle
forbedringsområdene som ble presentert

Stemmesak - Disp. søknad til konkurransereglement:
AJS3.0 fra SF i NM 10Dans, Standard og Latin '20 enstemmig vedtatt

24-20/21
25-20/21

26-20/21
27-20/21

Klubbutvikling
ingen saker
Linedance
Oppdatering handlingsplan Linedance –
Øst og midt mangler fortsatt medlemmer.
Er kalt inn til medlemsmøte 15 november
Siden forrige møte er utdanning trener 1
oppdateringen ferdigstilt
Para
ingen saker
Bredde utvikling
Stemmesak - Søknadsbehandling P:1 2020
Utlyst fem prosjekter 2020 – fått inn 5 søknader:
søknad godkjent for alle klubbene – enstemmig
vedtatt
Stemmesak - Søknadsbehandling P:2 2020
Utlyst fem prosjekter for 2020- fått inn 2 søknader –
søknad godkjent for de to klubbene, enstemmig
vedtatt

28-20/21
29-20/21

Rekruttering & Konkurranse
ingen saker
Elite
Repr. Landslaget
Landslagsstipend 2020
Det ble diskutert økning i landslagsstipend for 2020,
det ble bestemt om det først måtte sjekkes om
pengene kunne overføres til 2021 budsjett
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30-20/21

Utøver
Oppdatering plan om veien videre. –
Var ikke avholdt noen møter i gruppen, men hadde
vært diskuterte mulig strategi for å gjøres oss mer
synlige, for eksempel. Ved bruk av Instagram
Det var foreløpig ikke avtalt noen møter for utøver
utvalget

31-20/21

Utdanning
Stemmesak - SD Nominasjon Akademiet 2021-23
Erling seksjonsrepresentant – enstemmig vedtatt

32-20/21

Eventuelt
Stemmesak - Søknad mottatt fra Estonia om å flytte
NEC 2020 Estonia til 2021 grunnet avlysning pga.
COVID-19, 2021 tidligere tildelt til Sverige enstemmig vedtatt

