Referat

Møte i Danseregion Øst-Norge
Møte nr.2 2016-2018
Dato:
27. Januar 2017
Kl. 19.00 – 20.30
Sted:
Thon Hotel
Innkalt: Alexandra Kakurina, Alexander Ingvoldstad, Wenche Strøm, Mai Mentzoni, Anne
Cathrine Røste (adm), Kai Andre Lillebø, Glenn Sandaker, Catrin Skramdal, Henriette Fjell
Forfall: Kan Andre Lillebø, Glenn Sandaker, Henriette Fjell
Saks nr. /
år
18/16-18

19/16-18

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Status - runde rund bordet
Ida Cecilie Junasz, leder av ungdomsutvalget og Morten Engan, leder
av sportsdansseksjonen, deltok på deler av møtet.
Økonomi/Regnskap
Status regnskapet
Nytt regnskapssystem

Wenche

Det er ikke aktuelt med nytt regnskapssystem foreløpig.
20/16-18

Terminliste/handlingsplan
Deltakelse på møter.
Søknader

Anne Cathrine

Anne Cathrine undersøker om det er aktuelle møter/søknader i vente
regionen burde være tilstede på.
Terminliste
NS4 den 14.okt i Drammen ønskes flyttet pga deltakelse på
internasjonale konkurranser som kolliderer. Dette berører også ØS5
den 15.okt. Morten og Alexandra finner en løsning på dette snarest.
21/16-18

Morten, Alexandra

Budsjett og handlingsplan for 2017 må lages.
Informasjon om pågående saker/Aktiviteter som skal følges
opp
Bannere. Ta kontakt med Adm om fremgang i saken. (Mai)
Har vært i dialog med Alice som skal se på saken etter
ledersamlingen.

Mai

Linedanceprosjekt: en arbeidsgruppe i linedance setter opp et lavterskel kurs for trenere/de som ønsker å bli trenere i alle regionene.
Alexandra og Kathrine Hammond blir kursledere i Region-Øst og vil
sette dato for dette fortløpende.

Alexandra

Alexander

Battle-konkurranse i hiphop ønskes i Region- Øst. Økonomisk ramme
er fra tidligere erfaringer 16 000kr. Alexander lager budsjett og
søker regionen om støtte.

22/16-18

Ungdomsutvalget utfordres til å lage en breddesamling i august hvor
alle grenene er representert.
ØS – Sportsdans
Status
Opprykkslister

Cathrin

Cathrin oppretter dialog med aktuelle kandidater til denne
oppgaven.
Dommere
Dommere ØS 1 er på plass
T. Kagnes ,C.Bentzen,
E.Wiulsrud , HD- T.Dehli Cleve
Dommere ØS 2: venter på tilbakemelding fra arr. og seksjonen ang NS2 dommere
som kan evt benyttes for ØS1

-

Premie/gavekort løsningen for Junior 2, Ungdom og Voksen
Elite. Saken har blitt diskutert på mail, forslaget:
Kjøpe Visa gavekort med beløp

(Beløpet per gren per par):
Junior 2 Elite 500,Ungdom Elite 1000,Voksen Elite 1500,-

Trenger Styrevedtak:
- gavekort beløp.
- Kriterier må skrives ned og vedtas (Catrin og Mai?)
Gavekortbeløp er enstemmig vedtatt. Alexandra kjøper visagavekort.
Cathrin skriver mail til klubbene om premieringen av seriemesterne.
Vandrepokal-ordningen settes foreløpig på vent.
23/16-18

Deltakelse av styret i et panel på søndag og fortelle kort om
hva som skal skje i 2017 (Wenche, Alexander?)

24/16-18

Møteplan fremover
24.april kl 17-19 på Ullevål stadion. Anne Cathrine bestiller mat.

25/16-18

Eventuelt

Alexandra
Cathrin

