Referat styremøte nr. 15/2014-2016
Dato:
Tidspkt.:
Sted:

22.08.15
kl. 10.00 –18.00
Thon Arena, Lillestrøm

Innkalt: Morten Engan, Michelle Lindøe Enger, Pia Lundanes Løwe, Sigurd Ringvoll, Mai
Mentzoni, Hilde Bjørklund (CWDCL), Hilde Skogholt, Tor Erik Sørensen, Jan Einar Kiil
Hilde S. deltok på sak 209-217 via Skype
Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

209/14-16

Referat fra Styremøte nr 14/ 14-16

Sigurd

Referatet er godkjent.
210/14-16

Landslagsaktiviteter og diverse frafall?
Ved bestilling av billetter; kan vi ha to kontaktpunkter i
administrasjonen?
Alle
Søknad om fritak:
Det MÅ sendes søknad om fritak innen 4 uker før aktiviteten
finner sted. Seksjonen vil behandle sakene på individuelt
grunnlag.

Sigurd

Ved gjentatte forfall, vil seksjonen vurdere tiltak knyttet opp
mot aktivitetstilbud.
TKP:
Nye TKP’er skal utarbeides for høsten (og det som er kjent
for våren) og sendes sportsdans@norskdans.no innen 15.
september.

Pia

Seksjonen utarbeider og distribuerer en mal.
Kontrakt:
Når nye kontrakter utstedes, har parene 14 dager på å
signere og returnere kontrakten. Ingen utbetaling vil bli
foretatt før signert kontrakt er mottatt. Aktiviteter utført før
kontrakt er mottatt vil ikke bli kompensert for.

Michelle

Mulige ekstra Landslagsaktiviteter høst 2015
Olympiatoppen:
Det sjekkes mulighet for et opplegg mandag etter NS4 på
toppidrettssenteret.

Michelle

Christmas Dance Festival:
Christmas Dance: Obligatorisk konkurranse for Landslaget
Mulig samling med standard og latin på mandagen etter.

Michelle

FB:
Foresatte skal få tilgang på FB: LL siden.

Michelle

Landslagssamling m hovedvekt på gren ble diskutert

211/14-16

TTN
- Status
- Tiltak
- Deltakelse Landslag
Basert på innspill, utarbeides det noen tanker til fremtidig TTN Michelle Sigurd
Jan Einar
opplegg.
- Forutsigbarhet
- Betalingsløsning (engang vs fullverdig)
- Trenerne: Rød tråd

212/14-16

Uttak Svar til par som har søkt landslagsplass
Seksjonen har behandlet saken, og står fast ved sin tidligere
beslutning.
Vedtaket vil bli videreformidlet til paret

213/14-16

Sigurd
Michelle

Morten

Budsjett
- Status og evt. omdisponeringer
- Søknad om støtte til U21 VM
- Bredde
Status:
Ligger stort sett innenfor budsjettrammene.
Inntektssiden på TTN må gjennomgås, da kun 8 fakturaer er
sendt og 6 innbetalinger er foretatt i 2015.
TTN og LL må gjennomgås, og internkonteringer må vurderes
(spesielt TTN-1/2015)
Søknad:
Deltakelse U21 – 2015 Vancouver / Canada:
For de par som ønsker å reise, er det besluttet å gi en
resultatbasert støtte på:
- Kr. 10.000 for oppnådd finaleplass pr. par
- Kr. 5.000 for oppnådd semifinaleplass pr. par
Bredde tiltak:
Det sendes ut informasjon til klubbene om at merkeprøver

Michelle/alle

Michelle/Sigurd

Sigurd

Mai

gjennomføres som del av kretsmesterskapet i år.
Region Nord inviteres til å arrangere T1 – grenspesifikk som
del av breddearrangement.

214/14-16

215/14-16

Budsjett neste år
- Tidlige diskusjoner

-

NS 3:
NS 4:
NM
flerdans:
2016:

Listen er komplett og godkjent av seksjonen
Mangler 1 person. Ny kandidat forespørres
Alle
Mangler 6 personer. Kandidater forespørres
Neste møte

Status norske dommeruttak inkl. rutiner rundt
Hoveddommerrapporter:
Norske dommere:
Det ble diskutert hvordan uttakene skal foretas.
Dommere tas ut i samarbeid med administrasjonen etter
retningslinjer som ble diskutert.
Hoveddommerrapport:
Rapportering: «Hoveddommer; Ansvarsområder og plikter».
Det må sendes en presisering vedr. rapporterings metode og
prinsipp til Regioner og hoveddommere.

218/14-16

Morten

Status dommeruttak:
-

217/14-16

Alle

Adjudicators Short list
- Mail fra WDSF (mail vedlagt)
Alle som er formelt godkjent til å dømme de respektive
konkurranser anbefales fra Norge.

216/14-16

Mai

Alle

Michelle

NM vandrepokalen for Junior 2 i Latin
Dagens praksis er at vinner (evt. egen klubb betaler for
dette.)
Seksjonene finner ikke at utgifter til dette skal tilfalle arrangør
eller ND. Dagens praksis opprettholdes.

219/14-16

PD saken
-

Status
Retningslinjer

Referat fra HS oversendes seksjonen

220/14-16

Alle/Sigurd

Hovedstyremøte

Morten

-

Referat
Prosess/kommunikasjon fremover

Referat fra HS oversendes seksjonen
-

221/14-16

Det skal arrangeres en felleskonkurranse for alle
seksjoner 3-5 Juni 2016.
Breddekomite opprettet. Ansvarlig Tanja.
Seksjonen har nominert en kandidat; Mai Mentzoni

Morten

Ferdighetsmerker
Merkeprøveoppsettet ble presentert for styret.
Styret godkjente opplegget med tilhørende dokumenter

222/14-16

Morten

Michelle

Integrering
-

Konkurransereglement for integrert klasse:
Spesielle behov for psykisk funksjonshemmede.

Tor Erik/Michelle

Vedtatt av seksjonen

223/14-16

Landslag – opplegg – neste år
- Gjennomgang av tilbakemelding fra samling i April + nå i
August (prøver å snakke med parene noe på
fredag/Lørdag) (mail vedlagt)
- Tanker om trenere/opplegg neste år
- Organisering

Alle

Saken behandles i neste styremøte basert på innspill.
224/14-16

Kort fra Dommerseminar
Seksjonen fikk kort info fra samlingen.

Pia, Michelle
Hilde B/Mai

Utdannelse av WDSF eksaminatorer
225/14-16

-

WDSF krever nå at de som skal få godkjent
internasjonallisens må ha en eksamen nasjonalt med
godkjente eksaminatorer. WDSF holder antakelig gratis
kurs, men vi bør dekke reise og opphold for noen vi
ønsker å sende (antakelig i 2016)

Seksjonen diskuterte aktuelle kandidater.
Saken utsettes til budsjettmøtet.
Michelle
226/14-16

Felleskonkurranse i 2016
-

Ref sak 220/14

227/14-16

Orienteringssak
-

Trener og dommerlisens
Konkurranselisens

Hvordan følge opp dette under NS3. Adm. kontaktes.

228/14-16

Etterutdanning trenere
- Forslag fra Mai
Styret ble informert om planene

229/14-16

230/14-16

231/14-16

Mai

Barnepar ut og innmelding
Generell opplysning til klubber at man må være medlem av
norsk klubb for å delta på konkurranser i regi av ND?

Morten

Seksjonen ber administrasjonen påpeke dette overfor klubber

Michelle

Klubber kan nekte å ta inn medlemmer.

Morten

Athlete representation

Alle

Landslagsparrene er forespurt. 2 kandidater er forespurt.

Pia

Seksjonen gjennomfører ett valg i forbindelse med NS3. Alle
aktive Eliteutøvere over fra 15 år kan avgi stemme

Jan Einar/ Sigurd

Gulvet
Utsettes til neste møte

232/14-16

Michelle

Jan Einar

Barn 1 skjema
0,5 poeng innføres for å kunne skille bedre mellom jevne par.
Dette følger dessuten 2.1 tanken bedre.
Vedtatt

233/14-16

Dispensasjonssøknad fra Geir og Lasse, dommerseminar
Seksjonen aksepterer dispensasjonssøknadene mottatt fra
Lasse og Geir.

234/14-16

Permisjonssøknad fra landslagsutøver
Saken er diskutert, og beslutningen vil bli formidlet søkeren.

235/14-16

Morten/Michelle

Eventuelt

Michelle

Sykemelding vedr. deltakelse på Norgesserier
Seksjonen fattet vedtak om at sykemelding ikke gir grunnlag
for å overføre/videreføre ranking poeng.

Michelle

Sykemelding gir heller ikke fritak fra deltakelse i Norgesserien
i henhold til forpliktelsen som ligger i landslagskontrakten.
Gjelder fom 01.09.15.

Michelle

Informasjon på nett må oppdateres.

Huskeliste - vi bli slettet i ref:
Foreløpig terminliste – 2016
NS-1/16
6. februar
TTN-1/16
22.-24. januar evt. 29.-31. januar (Geir)
NS-2/16
9. april
TTN-2/16
15.-17. april
NM- std & lat 11.-12. juni
TTN-3/16
19.-21. august (Geir)
NS-3
3. september
NS-4
15. oktober
TTN-4
4.-6. november
NM – flerdans 26. november
Christmas
9.- 11. desember

