NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité
WDSF – WRRC – IDO – UCWDC

REFERAT
MØTE Nr.1
ND’s Akademi (2019-2020) – 17.02.19
Dato:

17.02.2019

Tid:

20:00-21.00

Sted:

Skype

Tilstede: Erling Langset, Alexandra Kakurina (Adm), Nancy Gogstad, Heidi Jappée, Anita Langset(PD)
Forfall: Aina Nygård, Stine Gjørtz, Michelle Lindøe Enger, Sissel Myren, Huyen Huynh
Saksnummer Hva saken gjelder/Vedtak

Ansvar

1/19-20

Alle

1. Godkjenning av referat fra møtet nr. 31
Referatet er godkjent med rettelser på mail.

2/19-20

2. Godkjenning av Akademiet’s mandat
Mandatet godkjennes med siste oppdateringer fra Michelle. (Se vedlegg)
Vedtak: Godkjent.

3/19-20

3. ND’s Sanksjonsreglement.
Saken utsettes til Akademiet får oppdatering på hva som skjedde på
Ledersamlingen fra Lovutvalget.

4/19-20

4. Oppnevnelse av leder og nestleder for perioden 2019-2020
Medlemmer til trener- og dommerkomiteen oppnevnes av hovedstyret for en toårs periode, gjeldende fra
01.01 året etter ordinært forbundsting. Komiteen skal bestå av 1- 2 representanter fra hver seksjon/komite.
Disse medlemmene innstilles av seksjonene og komité for sportsdrill. Personene bør ha fagkompetanse og
erfaring som er relevant i forhold til arbeidsområdene og både trenere og dommere skal være
representert. Hver seksjon/ komite har 1 stemmeberettiget medlem i utvalget.
I tillegg skal komiteen bestå av følgende rådgivende organer uten stemmerett: en representant fra HS,
utdanningsansvarlig i ND, samt NDs ansvarlige kontaktperson i WDSF PD.
Leder for komite: Leder av komiteen innstilles av den sittende komiteen og oppnevnes av Hovedstyret i
Norges Danseforbund. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme utslagsgivende. De stemmeberettigete
har mulighet til å avgi elektronisk stemme, dersom de er forhindret til å møte på styremøtet.

Forsalg til innstilling:
Leder: Erling Langset

Nestleder: Michelle Lindøe Enger

Saken følges opp på mail.
5/19-20

5. Prosess for opprettelse av nytt styre
Sånn som det er nå, funker dårlig.
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Forslag til nye retningslinjer:
Alt 1: Seksjonene sender inn navn på sine kandidater til nytt Akademi-styre
på høsten etter Tinget.
Godkjennelse fra HS, samt valg av leder er klart før jul, og nytt Akademi-styre
tiltrår 1 januar.
Alt 2: Nye seksjoner får som et av sine første oppdrag og nominerer
kandidater til Akademiet.
HS godkjenner på møtet i august, og nytt Akademi-styre tiltrår 1 september.
Ett av alternativene må godkjennes av HS.
Forslag til Vedtak:
Alternativ 2. Styret sitter til nytt er oppnevnt.
Saken følges opp på mail.
6/19-20

6. Sportsdans motion til WDSF AGM
For å bli WDSF - internasjonal A-lisensiert dommer i Sportsdans, krever det hele ND’s
utdanning for D2-dommere,+ 2 WDSF dommerseminar + 3 dømte WDSF Open eller
international Open konkurranser – innen 2 år. (For de fleste land er dette 5 dømte
konkurranser, men siden WDSF har godkjent ND’s utdanningsprogram får vi ‘rabatt’)Det er
helt umulig å bli invitert til disse konkurransene, siden det er arrangør som inviterer selv –
venner og kjente…

Erling/Anita

Vi foreslår at SD sender en Motion til WDSF AGMog ber om følgende:
Nasjonale mesterskap og nasjonale rankingkonkuranser både i Norge og utlandet gjelder
som en del av disse 3 konkurransene.Dømmingen må kunne dokumenteres, før søknad sendes
WDSF.Lille Norge, og andre små land, sidestilles her for eksempel med det russiske
kontinentet – som har 8000 par og WDSF konkurransehver helg. De kan derfor hjelpe sine
dommere. Norge har en internasjonal SD-konkurranse pr år. Dvs at vi kan hjelpe våre
dommere en gang pr år – og de må ha 3 konkurranser på 2 år.

Vedtak:
Forslaget sendes til Sportsdansseksjon for godkjennelse. Administrasjonen
sender inn motion til det internasjonale forbundet.
7/19-20

7. Godkjennelse av Sportsdrill reglement (Se vedlegg).
Akademiet skal godkjenne dette reglementet. Reglementet må oppdateres
ift til NIF’s og ND’s lover og bestemmelser. Saken utsettes til neste møte.
Sportsdrill representant må være til stedet på møte.

8/19-20

8. Punkt 3.1 Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i ND.
Vedtaket:
Punkt 3.1 skal gjelde «klassen».
Akademiet ønsker å se hvordan denne praksisen fungerer ut 2019. Og skal
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revurdere i slutten av året om det trengs en endring i bestemmelsene til
«hele konkurransen».
9/19-20

9. Internasjonal Hoveddommer/Chairman utdanning i IDO.
Akademiet ønsker at Nancy deltar i den internasjonale HD utdanningen i IDO.
Forespørsel sendes HS. Erling følger opp.

10/19-20

10. Forespørselen om å holde det internasjonale WDSF seminaret under
CDF 2019.
Grunnet endringer det internasjonale reglementet er det mer hensiktsmessig
å holde dette seminaret tidligere på året.
Vedtak:
WDSF seminaret for Sportsdans avholdes sammen/samme helg med det
norske dommerseminaret for Sportsdans i August 2020.

11/19-20

11. Forespørsel om Dommerutdannelse fra FDJ/IDO Seksjon.
Det har kommet noen forespørsler ang muligheten til å bli FDJ/IDO dommer
på bakgrunn av real kompetanse/tilsvarende utdannelse i andre forbund.
Kandidater bes sende skriftlig søknad til akademiet. Alle som skal bli
dommere i ND må ta Modul 1.

12/19-20

12. Møteplan fremover:
Det er et ønske om å gå tilbake til onsdags møter i håp om at flere kan
planlegge møter i god tid.
Neste møte er telefon møte: Onsdag 3 april. Kl. 17.30
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