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Referat 

Perioden 2020 – 2022 
Møte nr: 5 

 

Styre: Seksjonsstyret Sportsdans 

Dato:  06.01.2021 

Tidspunkt: 20.00-22.00 

Sted: Teams 

  
Innkalling: Jan Tore Jacobsen, Hilde Kristiansen, Philip Kristen Holmboe, Torkel R Bråthen, 
Janick Glud Løwe, Anita Nagren Langset, Mette M Walde 
 

Frafall:  
 
 

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

46-20/21 1 Oppdatering WDSF / ND  

WDSF DSE AGM   

Online møte gjennomført, ny General sekretær valgt 

 

WDSF eGM   

Generalforsamling gjennomført i desember, WADA 

doping reglement gjennomgått, avstemming i 3 

motions. 

Hovedstyre Oppdatering  

Lisenser/forsikring  

15 desember møte gjennomført med hovedfokus på 

ny struktur på lisens. 

Forbundslisens – grunnlisens kun grunn forsikring 

(base forsikring) som er inkludert 

Enhanced forsikring er ikke inkludert i konk.lisenss, 

selv om noen seksjoner har forstått det slik. 

Innstillingen til seksjonsstyret er at oppgradert 

forsikring må være utenom og den enkelte må da 
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velge selv om en ønsker å tegne denne forsikringen 

via ND 

Har vært diskutert om en skal senke pris på konk. 

lisens men disse midlene er allerede budsjettert med i 

årets budsjett 

47-20/21  

2 Økonomi 

Alternativ inntekt  

Mangler fortsatt midler for å få gjennomført planlagte 

initiativer, Jan Tore jobber med å få egne midler til 

seksjoner, må sørge for at det som bringes inn lokalt, 

får beholdes av seksjonen og også kan overføres til 

neste års budsjett  

Honorarprosess oppdatering 

Honorar oppsettt bør legges inn i tekst i 

dommerkontrakten for norske dommere 

 

 

48-20/21 3 Langsiktig Strategisk Plan 

Strategisk plan ut perioden  

Seksjonsstyret deles i arbeidsoppgaver, hver 

representant får tre arbeidsgrupper hver 

 

Handlingsplan må etableres, styret blir enige om 

inndeling i strategiske mål. Når det er på plass 

fordeles oppgaven med å beskrive tiltakene blant 

medlemmene 

 

49-20/21 4 Konkurranser 

NMveka oppdatering  

Inntekt ifom. påmelding, ellers ingen inntekter for 

klubben. Blir en svært høy kost for klubben, men 

kontrakt er signert. Seksjonsstyret ønsker ut av 

kontrakten, da det ikke er økonomisk bærekraftig for 

Sportsdans klubben å bære dette arrangementet. 

•  

 



NORGES DANSEFORBUND 
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité  

WDSF – WRRC – IDO – WBTF 
 

  

• NS revamp - lansering fase 1  

Påmeldingsgebyr direkte inn til oss, klubbene får 

inntekt fra salg og inngang etc. 

Fast sum på 25.000 for arrangør til NS, seksjons 

betaler dommerutgift, utregner, premier 

Klubben – speaker og musikk, samt lokasjon 

Klubben all kost og all inntekt for regional 

konkurranse 

Stemmesak - Premiering av danserne 

Tre forslag til stemning 

1. 1-3 Vinner voksen elite og 1. plass 10-dans 

2. 1-3 plass voksen og ungdom elite 

3. 1-3 plass alle elite klasser 

Avgjort ved stemmesak alternativ 1 

NS start dato mht. nye COVID-19 restriksjoner  

Stemmesak - Foreslår at NS 1 flyttes til mars, 

enstemmig vedtatt. NJS må kontaktes for å sjekke 

lokaler 

Tildeling 2021 konkurranser  

Stemmesak -  oppsett enstemmig vedtatt 

NS 1 – NJS 

NS 2 – KDK 

NS3 – Falken 

NM – Nero (NM) 

NS 4 - Nidaros 

NS 5 – LSK 

NS 6  (finale)- HILL 
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Elektronisk nasjonal rankingliste på hjemmeside – 

status sjekkes med admin 

 

50-20/21 5 Klubbutvikling  

Kortsiktig motivasjonskonkurranse klubber –  

Stemmesak - Enstemmig vedtatt 

Oppfordrer klubbene til å etablerer en liten online 

treningsklasse, det etableres en felles dans 

(koreografi valgt av seksjonen) som klubbene filmer 

og som deles på sosiale medier og sendes inn til 

seksjonen 

Honorerer klubben som har best bidrag, 5000 kroner 

 

 

51-20/21 6 Linedance 

Oppdatering handlingsplan Linedance  

Mangler fortsatt ressurser på utvalget, så hovedfokus 

må ligge her fremover. Det må lages en god basis for 

videre satsning 

 

 

52-20/21 7 Para  

• Ingen saker 

 

53-20/21 8 Breddeutvikling 

Stemmesak – enstemmig vedtatt  

Tildeling midler Hele Norge danser samba del 1 

6 søknader mottatt ev seksjonen, fem nominasjoner 

var utlyst, alle 6 får godkjent 

 

 

54-20/21 9 Rekruttering & Konkurranse  

 

 

55-20/21 10 Elite  

Oppdatering dispensasjon elite utøvere  
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Listen gjennomgås på nytt og oversendes til 

administrasjonen 

'Norwegian Dance Academy' egenandel fra 

deltakerne 

Stemmesak – egenandel for Akademiet – års lisens 

750 kroner - enstemmig vedtatt 

Landslagsstruktur og uttak 2021  

Stemmesak – enstemmig vedtatt 

Kun voksen  

Rankingliste - Par 1 og 2 latin 

Rankingliste - Par 1 og 2 standard 

Rankingliste - Par 1 10-dans 

Fast sum 25.000 per par per år 

 

56-20/21 11 Utøver  

 

 

57-20/21 12 Utdanning 

• Status oppdatering ND Akademiet  

 

 

58-20/21 13 Eventuelt  

• Søknad mottatt fra Steinkjer Dansek lubb 

31/12/2020 – søknad om å få utsatt 

breddeprosjekt banr, da initiativet ikke kunne 

gjennomføres som planlagt i 2020- Dessverre 

ingen mulighet for å videreføre pengene til 

2021 

 

 

 
 
 
 
 
 


