NORGES
DANSEFORBUND

Referat
Hovedstyremøte nr. 01
ARBEIDSPERIODEN 2014 - 2016
Dato:
22.06.2014
Tidspkt.: kl. 16.00 —16.20
Sted:
Thon Hotell Oslo Airport, Gardermoen

Tilstede: Harald Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Morten Engan, Knut Westbye,
Valter Jacobsen, Grethe Andersen, Susanne Barkhald Sandberg, Gro Arctander, Tom Skamo,
Tanja Lundal Kleiven, Mona Kristiansen (referent).
Forfall: Britt Janne Tennøy,Bror Myrvang
Saks nr. /
Hva saken gjelder / vedtak
Ansvar:
år
01/14-16
Vedtakssak:
Harald
Godkjenning av styret i Sportsdansseksjonen
Sportsdans har oppnevnt styret, som må godkjennes av
hovedstyret.
Følgende personer ble innstilt av medlemsmøte:
Leder: Morten Engan, Hill Sportsdanseklubb
Nestleder: Michelle Lindøe Enger, Bislett Sportsdansere
Styremedlem: Sigurd Ringvoll, Kristiansand DK
Styremedlem: Pia Lundanes Lowe, Nero Sportsdansere
Ungdomsrepresentant: Mai Mentzoni, Nero Sportsdansere
1. Varamedlem: Tor Erik Sørensen, Fristil Rullestoldanseklubb
2. Varamedlem: Hilde Skogholt, Elvebyen Sportsdanseklubb
3. Varamedlem:Jan Einar Kiil, LSK Dans

02/14-16

03/14-16

Vedtak:
Hovedstyret godkjenner alle de innstilte personene
Vedtakssak:
Tid og sted for neste hovedstyremøte
Vedtak:
Hovedstyremøte nr. 2 avholdes fredag 29. august, kl. 17.00, i
forbindelse med NDs dommerseminar. Møte avholdes i DK
Studiol sine lokaler på Lørenskog.
Vedtakssak:
Representasjon VM i Boogie Woogie i Molde
Vedtak:
President og Generalsekretær representerer ND under VM i
Molde.

Harald

Harald

REFERAT
NORGES
DANSEFORBUND
HOVEDSTYREMØTE NR.2
ARBEIDSPERIODEN 2014 - 2016
Dato:
29. August 2014
Tidspkt.: kl. 17.00 — kl. 22.00
Sted:
Studiol DK,Lørenskog

Tilstede: Harald Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Grethe Andersen,
Tanja Lundal Kleiven, Britt Janne Tennøy,Tom Skamo, Bror Myrvang, Valter Jacobsen, Morten
Engan, Gro Arctander og Mona Kristiansen (r).
Forfall: Susanne Sandberg
Saks nr. /
år
04/14-16

05/14-16

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 01

Harald

Vedtak:
Referatet ble godkjent
Vedtakssak:
Presentasjon og konstituering av styret
Det nye styret, som ble valgt på forbundsstyret 22. juni 2014,
presenterte seg.
Ansvarsområder og oppgaver ble fordelt.
Vedtak:
Harald — Kommunikasjon, Internasjonalt arbeid, kontakt mot
NIF og SFF
Anders — Trener- og Dommerutdanning, Trener- og
dommerkomiteen,ledersamling
Beate — Klubb- og organisasjonsutvikling, herunder oppfølging
av regionene
Knut — Økonomi, Lisens, Forsikring og anlegg
Grethe — Integrering og WDSF PD
Tanja — Tiltak for ungdom og leder av ungdomsutvalget
Britt Janne — Bredde og rekruttering, Streetdance
Tom — Konkurranser/ Arrangement, Sportsdrill
Bror — Strategi og planverk
Susanne — Toppidrett
Valter — Swing, Salsa og Rock'n Roll, seksjonsleder
Morten — Sportsdans og CWDCL,seksjonsleder
Gro — Freestyle og IDO-grener, seksjonsleder

Harald

06/14-16

Sponsorer:
Valter og Knut utarbeider et notat, som oversendes
administrasjonen, med bakgrunn i arbeidet som er gjort i forrige
tingperiode. Alle får ansvar for å jobbe med å forsøke å finne
samarbeidspartnere til forbundet.
Vedtakssak:
Møteplan og arbeidsform

Harald

Det blir veldig mange møter på enkelte tillitsvalgte i løpet av et
år. Det foreslås å redusere antall hovedstyre møter, og å øke
antall møter i presidentskapet.
Viktig også at møtene blir mer effektive og strukturerte, og at
sakene blir bedre prioritert.
Vedtak:
Møter 2014:
29. Sept. — Presidentskapet, Lørenskog
13. Okt. — Hovedstyremøte, Lørenskog
24. Nov. — AU møte, Lørenskog
15. Des. — Hovedstyremøte, Lørenskog
Møter 2015:
16.Jan. — Hovedstyremøte,Than Hotell Triaden
Det etterstrebes å gjennomføre mer effektive møter.

07/14-16

Saker til agendaen skal meldes inn før sakslisten sendes ut
(senest en uke før møte), og saker til eventuelt meldes inn, og
vurderes behandlet, under «godkjenning av protokoll».
Vedtakssak:
World Master i Fauske

Valter

Dans Fauske DK ønsker å søke om World Master i Boogie
Woogie og Rock'n Roll i Fauske i juni 2016.
Presentasjon av arrangement, søknad og budsjett ble gitt i møte.

08/14-16

Vedtak:
ND søker om World Master i Boogie Woogie og Rock'n Roll i
juni 2016, på vegne av Dans Fauske. ND betaler lisensene til
WRRC, men innehar ingen økonomiske forpliktelser utover
dette.
Vedtakssak:
Representanter til trener- og dommerkomiteen
Komiteens sittende representanter er innstilt til å sitte frem til
01.01.2015. Dagens komite ønsker imidlertid at komiteens
periode følger tingperioden. De ønsker, allerede nå, en
tilbakemelding fra hovedstyret på hvem som skal sitte i komiteen
fremover.
Seksjonene er blitt hørt i saken og ønsker følgende personer inn:
Sportsdrill: Stine Gjørtz (sitter i dag)
Swing: Beate Hofstad (sitter i dag), Aina Nygård (ny), Tom
Skamo (ny)
Sportsdans: Erling Langseth (sitter i dag), Michelle Lindøe Enger

Mona

(sitter i dag for HS)
Freestyle/ IDO: Anne Mari Furuseth (sitter i dag), Heidi Jappee
(sitter i dag), Huyen Huynh (sitter i dag)
Hovedstyrets representant: Anders Gogstad (ny)
«WDSF PD representant»: Grethe Andersen (sitter i dag)
Administrasjonens representant: Anne Cathrine Røste (sitter i
dag)

09/14-16

Vedtak:
Ovenfor nevnte personer oppnevnes. De nye personene tiltrer
komiteen umiddelbart, og hele komiteen sitter frem til etter
forbundstinget i 2016.
Vedtakssak:
Oppfølging av saker vedtatt på forbundstinget 2014
Lisens
Strategisk Dokument
Vedtak:
Lisens:
Det opprettes en komite som jobber videre med lisenssaken
frem mot ekstraordinært ting i januar. Denne komiteen består av
Knut Westbye (HS), Mona Kristiansen (admin), Age Bekken
(Jarlsberg Swingklubb), Valter Jacobsen (Swingseksjonen), Gro
Arctander (Grenseksjon for Freestyle og IDO-grener) + repr. fra
sportsdansseksjonen.

10/14-16

Strategisk dokument:
HS innleder en planprosess for å produsere en kortfattet
handlingsdel til strategisk plan 2014-2018. Et planprogram skal
sikre god involvering og forankring.
Vedtakssak:
Utvikling-/ Ledelsesprogram

Knut/ Mona

Bror

Mona

Generalsekretæren er med på et utviklingsprogram for
Generalsekretærer, som er et samarbeid mellom NIF,SFF og
flere særforbund. Programmet er 2-årig. Dette ledes av Age
Sørsveen, som har lang fartstid innen ledelse og coaching i
norsk idrett.
Det er et ønske om å utvide samarbeidet med Sørsveen
ytterligere, for å styrke ledelsesarbeidet i admin og hovedstyret.

11/14-16

Vedtak:
ND inngår avtale med Age Sørsveen vedrørende videre
samarbeid. Økonomisk ramme for 2014 er på kr. 20.000,Orienteringssak:
Rapport fra avholdte møter
• IDO AGM
Jørn Storbråten trakk fra seg fra presidentvervet.
Michael Wendt valgt til ny president i IDO.
Norge ble berømmet for å være lojale og støttende
ovenfor IDO.
Ønske om å samarbeide med WDSF og andre
internasjonale danseforbund.
Hyggelig tone og godt møte!

Anders

12/14-16

• Europeisk møte i WDSF
Harald og
Det er etablert en europeisk organisasjon på siden av
Morten
WDSF. Denne er ikke anerkjent av WDSF og de fleste
av medlemslandene. Det er imidlertid ønskelig med en
europeisk organisasjon, men denne må anerkjennes av
WDSF og være demokratisk. Dette arbeidet skal pågå
frem mot neste AGM i WDSF,hvor det er satt mål om
å få valgt et styre. Det er nedsatt et interimstyre som skal
fungere frem til AGM
Vedtakssak:
Mona
Økonomi
Halvårsregnskap er oversendt hovedstyret, og ble gjennomgått.
Vedtakssak:
Vi har en god økonomi, og ligger godt an i forhold til budsjett,
både sentralt og i seksjonene.

13/14-16

Hovedstyret tok regnskapet til etterretning
Eventuelt
WDSF PD
Sportsdansseksjonen ønsker å innstille Anita Langset som ny
representant til vervet som norsk representant i WDSF PD.
Anita hadde dette vervet tidligere, men ble fratatt retten til å
inneha verv i ND for en periode på seks måneder.
Grethe Andersen ble oppnevnt som ny representant og ønsker å
fortsette.

Morten

Grethe Andersen er inhabil i saken, og gikk ut på gangen da
vedtak ble fattet.
Britt Janne som 1. vara hadde stemmerett i saken.
Avstemning:
Forslag: Anita Langset innstilles som NDs representant til
WDSF PD.
Forslaget fallt mot to stemmer.
Avstemning:
Forslag: Gjenoppnevnelse av Grethe Andersen som NDs
representant til WDSF PD.
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Grethe Andersen fortsetter i vervet som NDs representant til
WDSF PD.
Det presiseres at sanksjonen, som Anita Langset ble ilagt, er
opphørt, og at hun er mer enn velkommen til å ta verv i Norges
Danseforbund!
Valter
Presentasjon av Swing, Salsa og Rock'n Roll seksjonen
Blant annet ble følgende presentert:
- Nytt navn på seksjonen; Swing, Salsa og Rock'n Roll
- Prioriterte arbeidsoppgaver og satsningsområder
- Verdier og mål

-

Veien mot målet — Tiltak og aktiviteter
Medlemsmassen - antall klubber, geografisk spredning,
antall konkurransedansere

BrittJanne og Knutforlot mote (kl. 21.00

Dopingdom
Det har gått rykter om at Flora Bouchereau under sin
dopingdom har deltatt på organisert trening i regi av ND. Dette
er svært alvorlige beskyldninger, som forbundet har vært nødt til
å komme til bunns i.

Mona

Landslagstrenerne og alle tillitsvalgte i seksjonen har blitt bedt
om å gi skriftlig tilbakemelding i sakens anledning. To
styremedlemmer har unnlatt å svare, ellers har samtlige gitt
tilbakemelding. Presidenten har diskutert saken med
Bouchereaus dansepartner, Thorbjørn Solvoll Urskog.
Landslagstrenerne har i hele sitt virke som trenere tatt
antidopingarbeidet svært seriøst, og har hatt tett og åpen dialog
med Antidoping Norge. Alle utøvere på landslaget må bla
gjennom Antidoping Norges opplæringsprogram «Ren utøver».
Vedtak:
Hovedstyret har full tillit til de berørte utøverne, og til
landslagstrenerne, og det arbeidet de gjør.
Saken henlegges.

Invitasjon til gratis landskamp på Malta fra Betson
Presidenten har mottatt invitasjon til gratis tur til Malta for å se
det norske herrelandslaget i fotball.

Harald

Vedtak:
ND tar avstand fra slike henvendelser fra spillselskap. Vi er
lojale mot Norsk Tipping!

Notat vedr forholdet mellom WDSF og WDC
Honnør til sportsdans for notat som ble sendt ut til alle klubber,
sportsdansstyret og hovedstyret vedrørende forholdet mellom
WDSF og WDC.

Knut

Regionenes rolle og betydning i ND
Beate
Diskusjoner rundt hva som er regionenes rolle i ND,og hvordan
regionene og seksjonene kan samarbeide bedre.
Regionene fungerer ikke optimalt, det er vanskelig å få dedikerte
personer inn i styrevervene.
Regionene er likevel viktige for den lokale aktiviteten og er
nærmere klubbene, hvor aktiviteten skjer, lokale myndigheter og
idrettskretsene.

Merkeprøver
Ønske om å starte med dette under øst-Norsk mesterskap i
Drammen i oktober. Dette er et breddetiltak, som
forhåpentligvis vil føre til rekruttering og mer aktivitet både i
klubbene og på konkurransene. Etter hvert er det ønske om at
klubbene kan gjennomføre merkeprøver også i klubbene.
Status — Sportsdans
- Første styremøte etter medlemsmøte i juni er avholdt
- Det har kommet flere nye ansikter i styret
- Seksjonen ble slått sammen med CWDCL-seksjonen på
forbundstinget og har gjennom dette fått flere nye grener
å jobbe med. I tillegg er Rullestoldans representert i
styret
- Styret har konstituert seg, og fordelt oppgaver
I forrige periode ble det jobbet mye med toppidrett og
landslag, nå ønsker seksjonen å jobbe mer med bredde
og rekruttering fremover.
- Satsningen på Talent Team Norway har vært veldig
positivt, og det har kommet utelukkende gode
tilbakemeldinger fra deltagerne
- Seksjonen poengterer at lojaliteten til WDSF er sterk
Status - Freestyle og IDO-grener
- Et styremøte er avholdt
- Møtet ble brukt til å «slukke brannen>. Det var mange
oppgaver som det måtte tas tak i.
- Det er satt opp møteplan for perioden
- Handlingsplan utarbeides på neste styremøte den 15.
september
- Det er utarbeidet regler for uttak og støtte til utøvere, da
det har vært en del støy rundt dette i sommer
Kommunikasjonen mellom admin, klubber og seksjon
har blitt, og skal bli enda bedre!
Mindre frustrasjon i styret.
- Dommerseminar gjennomføres denne helgen.
- Ønske om bedre samarbeid med kretsene. Dette skal
følges opp! Beate inviteres til møte hvor dette står på
agendaen.
- Det er nedsatt arbeidsutvalg som skal jobbe videre med
Urbane Stiler
Utfordringer ift kvalifisering til Disco Kid i England.
Ønske om å kjøre kvalifisering i Norge for de som
ønsker å delta på konkurransen. Alternativt må danserne
til England for å kvalifisere seg, noe som er veldig
kostbart.
Ønske om å få på plass elektronisk bedømming på
konkurransene. Utregnersystemene til sportsdans og
swing skal testes under helgens dommerseminar.

Integrering
Det vil bli satt i gang et prøveprosjekt i Step Up DK til høsten,
hvor vi tilbyr dansekurs for barn med CP. Dette er et prosjekt i
samarbeid med CP-foreningen i Oslo.

Beate

Morten

Gro

Mona

Møte avsluttet: kl. 22.20

Referat

NORGES
DANSEFORBUND

Hovedstyremøte nr. 03
ARBEIDSPERIODEN 2014 - 2016
Dato:
14.10.2014
Tidspkt.: kl. 17.00 — 21.00
Pizza i møterommet kl. 17.00
Sted:
Danseklubbens Studio 1
Solheimveien 56, 1471 Lørenskog

Tilstede: Harald Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal
Kleiven, Valter Jacobsen, Bror Myrvang, Grethe Andersen, Susanne Barkhald Sandberg, Tom
Chr. Axelsen,Tor Erling Johnsen (Sak nr. 14-18), Mona Kristiansen (r)
Forfall: Tom Skamo, Britt Janne Tennøy, Gro Arctander, Morten Engan
Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak
Vi har fått følgende medaljer siden sist:
Grenseksjon for Sportsdans:
VM 10-dans PD,Romania:
Gull: Janick Guld Løwe og Pia Lundanes Løwe
Grenseksjon for Swing, Salsa og Rock'n Roll:
VM Boogie Woogie, Norge:
Gull: Thorbjørn Solvoll Urskog og Flora Bouchereau
Sølv: Thomas Kildal Jacobsen og Sunniva Myrvang, junior
Bronse: Frode Pedersen og Tone Grude, senior
World Master Rock'n Roll, Østerrike:
Bronse: Steinar Berg og Anne Ragnhild Olstad
Boogie Woogie, World Cup, Østerrike
Gull: Thomas Kildal Jacobsen og Sunniva Myrvang, junior
Grenseksjon for IDO-grener og Freestyle:
VM Showdance Duo,Tsjekkia:
Gull: Viktoria Larsen og Kirsten Marie Kartnes Bjerkli
EM Stepp, Russland:
Gull: Jan Anders Presthus
VM Disco, Italia:
Gull: Øyvind Gulli
Sølv: Madeleine Enersen Hellerød
Bronse: Hannah Louise Bendigtsen
Gull: Anna Louise Kalamar Amundsen, junior
VM Disco Duo,Italia:
Sølv: Julie Sofie Wichmann og Tiril Warem
Disco Duo Male/female, Italia:

Ansvar:

Sølv: Øyvind Gulli og Vibeke Andreassen
VM Disco Small groups, Italia:
Sølv: Move it
Sølv: New Generation, junior
VM Disco Freestyle, Italia:
Gull: Pernille Brenni Brovold
Gull: Øyvind Gulli
Sølv: Hannah Louise Bendigtsen
Sølv: Aron Espeland Bye
Gull: Selina Jappee, junior
Sølv: Anna Louise Kalmar Amundsen,junior
Bronse:Jenny Berg, junior
Hovedstyret i Norges Danseforbundet gratulerer samtlige!

14/14-16

15/14-16

16/14-16

Blomsterhilsen fra Norges Idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komite, ved Inge Andersen, til våre medaljevinnere
er mottatt, og ble lest opp under møte.
Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02
Vedtak:
Referatet er godkjent, rettelser er implementert og det er lagt ut
på web
Vedtakssak:
Møteregler
På hovedstyremøte nr. 2 var det enighet om at møtene må bli
mer effektive, slik at ingen sitter på flyet hjem under behandling
av siste sak. For å få til dette foreslås det å innføre møteregler
for hovedstyret og AU.
Vedtak:
Hovedstyret er enig i de fremlagte møtereglene for hovedstyret
og AU. Møtereglene gjøres gjeldende umiddelbart.
Vedtakssak:
Planprogram
Forslag til planprogram, som beskriver gjøremål og milepæler
frem til ferdig handlingsplan, ble sendt på høring til hovedstyret
24.09.14. Høringsfrist var 07.10.14.
Ingen kommentarer er mottatt innen fristen.
Forslag til struktur og prioritering av innsatsområdene, samt
skjelett for handlingsplan ble presentert.
Handlingsplanen skal ta utgangspunkt i syv innsatsområder:
1. Aktivitet og breddeidrett
2. Talentutvikling og toppidrett
3. Kommunikasjon
4. Organisasjonsutvikling
5. Økonomi
6. Kompetanse
7. Anlegg
Diskusjoner rundt prioriteringer og veien videre.

Harald

Harald

Bror

Det poengteres at det er viktig at prosessen blir forankret helt
ned i klubbene på et tidlig tidspunkt.
Det er klubbene som skal vedta planen.
Bror berømmes for god og viktig jobb!

17/14-16

Vedtak:
Dato for når første utkast av handlingsplanen skal presenteres
ble flyttet frem 10 dager, til 20. november. Planen for øvrig ble
vedtatt
Vedtakssak:
Representasjon 2014/ 2015
Hvem representerer, hvor?

Harald

Vedtak:
Følgende representerer ND på kommende arrangement:

18/14-16

NM IDO-grener, 18. okt — Anders
NM Swing, 08. nov — Beate
NEC møte, okt. — Harald
IDO AGM 2015 — Anders
WDSF AGM 2015 — Harald
WRRC AGM 2015 — Knut/ Beate
Idrettstinget 2015 — Harald og Mona
Vedtakssak:
Trenerløypa
Trener 1 er i dag veldig omfattende. Det er et ønske om å trekke
ut aktivitetslederkurset i barnedans, da det er mange som ønsker
kun å ta dette kurset. I tillegg har vi flere klubber som
utelukkende har voksne medlemmer,som ikke ser det
hensiktsmessig å utdanne seg innen barnedans.
Det fremlagte forslaget er sendt på høring til Trener- og
Dommerkomiteen.
Forslag til ny trener 1 utdanningsmodell:
Frittstående kurs:
Aldersgrense 16 år.
Aktivitetslederkurs i barnedans. Gir sertifisering som
aktivitetsleder. 15 timer.
Trener 1:
Aldersgrense: 16 år.
Delkurs 1: Idrettsfag. 12 timer
Selvstudie: E-læring. 10 timer
Delkurs 2: Dans, musikklære og koreografi i valgt dansegren. 12
timer.
Delkurs 3: Instruksjon i praksis, og eksamen. 12 timer.
Totalt: 46 timer.
Vedtak:
Aktivitetslederkurset i barnedans blir et frittstående kurs som gir
sertifisering som aktivitetsleder i barnedans. Formålet med dette
er en trener 1- utdanning som blir mer relevant for de grenene
som hovedsakelig har voksne utøvere.

Tor Erling

19/14-16

Vedtakssak:
Budsjettprosess 2015
Hvilke rammer skal grenseksjonene få, og hva skal de prioritere?

Knut/ Mona

Enighet om at det er økt aktivitet, bredde og rekruttering som
skal prioriteres i 2015. Under dette ligger tiltak som vil bidra til
flere medlemmer, samt tiltak for å beholde barn og unge i
dansen. Viktig at seksjonene kommer frem til gode tiltak som
letter rekrutteringsarbeidet i klubbene.
Det ble også poengtert at det er viktig at gode
kompetansehevendetiltak, videreføres. Det har vist seg at det er
svært positivt med tiltak på tvers av grenseksjonene, noe som det
bør satses videre på. Grenseksjonen bes om å komme med
forslag til tiltak for utvikling av sine grener, samt tiltak for å få
flere og bedre trenere og dommere.
Hovedstyret ønsker at grenseksjonen selv prioriterer disse
områdene, men ønsker en tett oppfølging slik at det sikres at
ønskede tiltak planlegges og gjennomføres. Midler som tildeles
områdene bredde og rekruttering, samt trener- og
dommerutdanning/ utvikling er øremerket og kan ikke
omdisponeres.
Vedtak:
Grenseksjonene og teknisk komite for sportsdrill utarbeider
forslag til budsjett med samme rammer som tildelingen de fikk
for 2014, med utgangspunkt i ovenfor nevnte prioriteringer.
NDs budsjettmal skal benyttes, og kostnadene og inntektene
skal periodiseres. Handlingsplan med detaljer skal følge
budsjettet.

20/14-16

21/14-16

Budsjettmøter med grenseksjonene og teknisk komite for
sportsdrill, avholdes 06 og 07. november.
Forslag til budsjett for Norges Danseforbund legges frem og
behandles på AU-møte den 24. november.
Vedtakssak:
Ansvarsområder og rolleavklaring hovedstyret og
generalsekretær
Det er behov for en ytterligere definisjon av hovedstyrets og
generalsekretærens ansvarsområder, samt rolleavklaring.
Vedtak:
Det fremlagte dokumentet «Hovedstyret og generalsekretær —
ansvarsområder og rolleavklaring» ble vedtatt med de endringer
som fremkom under møte.
Vedtakssak:
Sak fra Sportsdrill vedr. dispensasjon til å benytte aktive
utøvere som dommere i konkurranser.
Saken er behandlet i Trener- og Dommerkomiteen,som
anbefaler hovedstyret å innvilge dispensasjon.
Vedtak:
Sportsdrill får dispensasjon fra regelen, som sier at aktive

Mona

Mona

22/14-16

23/14-16

utøvere ikke kan være dommere. Uten denne dispensasjonen vil
de ellers ikke ha nok dommere til å kunne avholde sine
konkurranser.
Vedtakssak:
Nominering til Idrettsgallaen 2015
Vi har mange aktuelle kandidater, men kan kun nominere en
gang i hver klasse.
Vedtak:
Norges Danseforbund nominerer følgende personer til
Idrettsgallaen 2015:
Åpen klasse: Janick og Pia Lowe,VM-vinnere i WDSF PD 10dans
Årets gjennombrudd:Janick og Pia Lowe, VM-vinnere i WDSF
PD 10-dans
Årets trener: Jo Inge Norum,landslagstrener i Boogie Woogie
Orienteringssak:
Lisens
Første møte i lisenskomiteen er avholdt. Referatet er sendt ut
sammen med saksdokumentene.
Kort fortalt er komiteen positiv til innføringen av en
lisensordning i forbundet. Det er aktuelt å se på tre ulike lisenser:
1. Grunnlisens
2. Konkurranselisens
3. Trener- og Dommerlisens
Diskusjoner i hovedstyret rundt trenerlisensen, behovet, samt
fordeler og ulemper rundet dette. Bør vi kreve at alle våre
trenere har lisens, og at det ligger forpliktelser i denne, som for
eksempel krav om lojalitet til ND og at
barneidrettsbestemmelsene følges?
Diskusjoner om konkurranselisensen og grunnlisensen skal være
lik alle grener.
Det ble påpekt at det er viktig at det knyttes fordeler opp til
lisensene i form av rabatter, fagsamlinger, forsikring og lignende,
slik at dette er noe medlemmene ønsker, og at det ikke kun blir
sett på som noe negativt.
Alle er enige om at 100kr for en lisens, som inneholder både
forsikring og andre goder ikke er mye penger.

24/14-16

Veien videre:
Neste møte i komiteen: 16. oktober
Høring ut til klubber, seksjoner og kretser: 01. november
Høringsfrist: 23. november
Møte i komiteen: slutten av november
Hovedstyret behandler saken: 15. desember
Saken sendes ut til klubbene: før 03. januar
Saken behandles på ekstraordinært forbundsting: 17. januar
Runden rundt bordet
Alle til stede fikk mulighet til å si noen ord:
Grethe:

Harald

Knut

Skal representere på Asia Games i Sør-Korea og under EM i
rullestoldans i Polen.
Singels og Freestyle/showdance er nye grener under
rullestoldans i IPC. ønske om å få til tilbud i disse grenene også
i ND.
Anders:
Stolt av å være en del av forbundet!
Vi gjør det bra med toppidretten, nå trenger vi å vokse, og å få
på plass en solid grunnmur.
Knut:
Ungdomsparene i sportsdans begynner å hevde seg, noe som er
positivt! Helene Spilling og Jonas Pettersen fikk bronse i WDSF
Open Youth Standard og en flott 13. plass i ungdomsklassen i
VM i Standard i Moldova.
Tom Chr.:
IDO- og Freestyle-Seksjonen er ferdig med å utarbeide
handlingsplan. Oppdatering og gjennomgang av
konkurransereglementene er det som prioriteres i seksjonen p.t.
Susanne:
Glad for å være med i styret, og ønsker å være med å bidra
fremover! Glad for gode internasjonale resultater, som ansvarlig
for toppidrett i ND.
Tanja:
Er leder av ungdomsutvalget. Første møte skal avholdes
førstkommende fredag, sammen med tidligere leder.
Andersforlot møte.
Beate:
Det jobbes mye både i øst-Norsk Danseregion og i Trener- og
Dommerkomiteen. Mye positivt har kommet på plass.
Bror:
Har en stor og viktig jobb foran seg ift planverket som skal på
plass. Vet hva som må gjøres!
Valter:
Swingseksjonen har startet arbeidet med å få på plass en
database over alle danserne. EM og NM er neste i kalenderen.
Seksjonen har kjøpt paddene som ble benyttet under VM. Disse
kan også andre seksjoner benytter.
Mona:
Skal på anleggskonferanse i Trondheim førstkommende helg, og
Lov- og Domseminar neste helg. Jobber mye sammen med Age
Sørsveen i forhold til organisasjon og planarbeid, noe som
spennende!
Harald:
Mye viktig arbeid er igangsatt ift planarbeid og organisasjon.

Dette blir bra!
Møtet hevet kl. 20.00.

Referat

NORGES
DANSEFORBUND

Hovedstyremøte nr. 04
ARBEIDSPERIODEN 2014 - 2016
Dato:
15.12.2014
Tidspkt.: kl. 17.00 — 20.15 - Styremøte
kl. 20.15 — 21.30 - Middag, med gjest Johan
Fasting fra «Kom og Dans»
Sted:

Radisson Blu, Gardermoen

Tilstede: Harald Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye,Tanja Lundal
Kleiven, Valter Jacobsen, Grethe Andersen, Gro Arctander, Morten Engan, Mona Kristiansen
(r)
Forfall: Tom Skamo, Britt Janne Tennøy,Susanne Barkhald Sandberg, Bror Myrvang (på Skype
sak 25/14-16).
Saks nr./
år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Sportslige resultater siden sist:

Susanne

VM Jazz:
SØLV Solo Female Juniors
Anna Louise Kalamar-Jacobsen
BRONSE Solo Female Adult
Viktoria Larsen
GULL Duo Junior
Anna Louise Kalamar-Jacobsen, Sofie Bjerknes Larsen
SØLV Small Group Junior
2Dance Company - Jr.A - Jazz
VM Moderne:
SØLV Solo Female Junior
Anna Louise Kalamar-Amundsen
BRONSE Female Solo Adult
Viktoria Larsen
BRONSE Duo Juniors
Herman Hølmo Keim, Sophia Braaten Akerholt
EM Boogie Woogie:
GULL Thorbjørn S. Urskog og Flora Bochereau
GULL junior: Thomas Kildal Jacobsen og Sunniva Myrvang
EM Showdance:
GULL Solo voksen: Victoria Larsen
GULL Duo voksen: Victoria Larsen og Kirsten Marie Kartnes

22/14-16

23/14-16

24/14-16

Bjerkeli
GULL Smallgroup voksen: 2Dance Company
SØLV Solo junior: Anna Louise Kalamar-Amundsen
BRONSE Duo junior: Selina Jappee / Anna Louise KalamarAmundsen
Vedtakssak:
Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 03

Harald

Vedtak:
Referatet godkjennes
Vedtakssak:
Mona
West Coast Swing — tilhørighet
Grenen har til nå vært underlagt CWDCL i Norges
Danseforbund, mens det meste av aktiviteten har vært organisert
i NDs swingklubber. Nå har imidlertid vårt internasjonale
forbund,IDO,begynt å organisere mesterskap i grenen. Med
andre ord har nå alle våre grenseksjoner en tilknytning til grenen.
Vedtak:
Swingseksjonen organiserer West Coast Swing i Norges
Danseforbund på lik linje med Salsa, som også har sin
internasjonale tilhørighet i IDO
Orienterings-/ vedtakssak:
Budsjett 2015

Mona/ Knut

Budsjettmøter er avholdt med alle seksjonene og med teknisk
komite for sportsdrill. Møtene ble oppsummerte og alle
budsjettforslagene ble gjennomgått.
Vedtak:
Det legges opp til et budsjett for 2015,som tar utgangspunkt i
langtidsbudsjettet, som ble vedtatt på forbundstinget i juni 2014.
Langtidsbudsjettet ble for 2015 vedtatt med et underskudd på kr.
987.000,-. Det er ønskelig å finne nye inntektsmuligheter i 2015,
skjer ikke dette brukes det av egenkapitalen for å dekke et evt
underskudd.

25/14-16

Budsjettet for 2015 behandles neste gang på styremøte 16.
januar. Frem til dette møtet bes swingseksjonen om å fremlegge
et revidert budsjett med budsjettramme på kr. 904.000,Vedtakssak:
Bror
Handlingsplan 2015-2018
Viktigheten av dette arbeidet ble understreket, og det ble
utrykket frustrasjon over manglende engasjement fra hovedstyret
og seksjonene.
Nye innspill til dokumentet ble diskutert.
Enighet om at bredde og rekruttering må prioriteres i
handlingsplanen og at dette området også må prioriteres høyt
under behandlingen av handlingsplanen på ledersamlingen. Det
er ønskelig å få satt ned en breddekomite på tvers av seksjonene
og regionene som kan jobbe frem gode bredde- og
rekrutteringstiltak.

26/14-16

Vedtak:
De siste innspillene til dokumentet blir implementert, og det
reviderte utkastet sendes ut til alle NDs klubber og øvrige org.
ledd. Det forutsettes at alle setter seg godt inn i handlingsplanen
før behandling på ledermøte den 18. januar.
Vedtakssak:
Innføring av lisensordning
Høringsnotat ble sendt ut 02. desember med høringsfrist 14.
desember. 8 høringssvar kom inn innen fristen, inkludert et
felles høringssvar fra tre studentklubber.

Knut/ Mona

Høringssvarene ble gjennomgått på møte.

27/14-16

28/14-16

Vedtak:
Hovedstyret er av den formening at det ikke er grunnlag for å
gjøre noen store endringer i den foreslåtte lisensordningen, som
har vært på høring.
Høringssvarene vil bli oversendt lisenskomiteen, sammen med
forslag, som skal behandles på ekstraordinært ting 17. januar.
Vedtakssak:
Hederspris Dance Awards
Komiteen fremmet forslag til kandidat, og begrunnet forslaget.
Vedtak:
Den foreslåtte kandidaten tildeles Norges Danseforbunds
hederspris for 2014
Vedtakssak:
Sak til ekstraordinært ting

Mona/
Harald

Tanja

I henhold til NDs lov § 23, skal NDs ungdomsutvalg ha egne
vedtekter, som skal godkjennes av forbundstinget.
Utvalget har i dag ingen egne vedtekter, og ser det også som
uhensiktsmessig at disse må godkjennes av et forbundsting. De
ønsker derfor å legge frem forslag til vedtekter, samt fremme
forslag om endring av § 23 Ungdomsutvalget.

29/14-16

30/14-16

Vedtak:
Hovedstyret støtter ungdomsutvalgets innspill og fremmer
forslagene på det ekstraordinære tinget den 17. januar.
Vedtakssak:
Retningslinjer for alkohol
Saken utsettes tilAU-mate ijanuar. AUfårfullmakt til å vedta
retningslizjene.
Vedtakssak:
Evaluering av OL 2022-prosessen
Alle HS-medlemmene og administrasjonen er bedt om å komme
med innspill innen 12. desember.
De mottatte innspillene er sammenfattet og ble gjennomgått på
møte.
Vedtak:
Harald tar med seg innspillene fra Hovedstyremøtet og
presenterer dem i innspillmøte med evalueringskomiteen på

Mona

Harald

31/14-16

Gardermoen torsdag 18. desember.
Orienteringssaker fa Generalsekretæren:
- Status Ledersamling og Dance Awards
Påmeldingsfristen har gått ut, men det er veldig få påmeldte,
både blant klubbene og blant de tillitsvalgte. Dette er svært
uheldig!

Mona

Vedtak:
Det gis 1000kr i støtte per klubb, for å forsøke å få flere
med. Informasjon om dette sendes alle klubbene og legges ut
på dansing.no. Alle hovedstyremedlemmene kontakter minst
fem klubber hver.
-

One pager — info fra admin.
Det er utarbeidet en mal, hvor de ansatte fyller inn info., fra
sitt arbeidsfelt, som de ønsker å formidle til styret. Denne vil
bli sendt ut foran hvert AU- og HS-møte.

-

32/14-16

Leder av Aktivitetsutvalget i NIF
Gen. Sek er valgt som leder av Aktivitetsutvalget i NIF, og
inngår dermed også i den administrative styringsgruppa til
særforbundene
Eventuelt
Saker fra Ungdomsutvalget
Politiattest
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslag,
som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.
Det viser seg at flere klubber ikke overholder dette.

Tanja

Vedtak:
Det er viktig at dette følges opp! Saken tas opp på
ledersamlingen under «Sunn barneidretb>
Seksuell trakassering
Ungdomsutvalget ønsker at standard trenerkontrakter skal
henvise til retningslinjer mot seksuell trakassering, og at hver
klubb skal ha trenerkontrakter med slike retningslinjer.
Endring av HS-møte
Ønske om å gjøre hovedstyremøte før ledersamlingen i januar
om til et AU-møte. Dette gjør at budsjett kan ferdigstilles og at
seksjonene kan avholde seksjonsmøter denne fredagen.

Tanja

Mona

Vedtak:
Fredag 16. januar avholdes AU-møte nr. 2 på Thon Hotell
Triaden, Lørenskog.
Oppfølging av vedtak vedr. sanksjon fattet på årsmøte i
WDSF
Det har vært utfordrende å få klare svar fra WDSF,i forhold til
hvordan vedtaket, fattet på siste årsmøte, vedr. sanksjon for
utøvere som stiller opp i mesterskap utenfor WDSF,skal

Morten

håndteres. Norges Danseforbund ønsker å være lojal til vedtak
fattet av WDSF,men ønsker samtidig å beskytte danserne i
forbundet, slik at disse ikke gjør noe som kan føre til at de blir
sanksjonert. Derfor har det vært så viktig å gjøre det riktige i
forhold til praktiseringen av regelen.

8

Referat

NORGES
DANSEFORBUND

Hovedstyremøte nr. 05
ARBEIDSPERIODEN 2014 - 2016
Dato:
05.03.2015
Tidspkt.: kl. 17.00 — 22.00
Sted:

Idrettens hus,Oslo

Tilstede: Harald Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye,Tanja Lundal
Kleiven, ValterJacobsen, Grethe Andersen, Morten Engan, Bror Myrvang(på Skype - ikke sak
34/14-16),Mona Kristiansen (r)
Forfall: BrittJanne Tennøy,Gro Arctander,Susanne Barkhald Sandberg og Tom Skamo
Saks nr. /
år
33/14-16

34/14-16

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Vedtakssak:
Godkjenning av protokoll fra styremøte nr.04

Harald

Vedtak:
Referatet godkjennes
Vedtakssak:
Utmeldelse av barnepar hos NeRo Sportsdansere (refAU
sak 15/14-16)

Mona

Saken har vært behandlet i AU og i seksjonen. Saken har vært
diskutert med klubbens leder og med NIF. Den har også vært
oppe i Idrettsstyret som eksempel.
Bror Myrvang,leder av NDs Sanksjonsutvalg, var ikke tilstede
under behandlingen av saken.
Vedtak:
Sakens oversendes NDs sanksjonsutvalg for behandling.
Hovedstyret ønsker samtidig å presisere at dette er noe Norges
Danseforbund ser svært alvorlig på! Hovedstyrets innstilling er
at barna skal beskyttes så langt det er mulig, men at sanksjonen
samtidig er av den grad at mulighetene for at dette skjer igjen
reduseres.

35/14-16

Klubben og utøverne informeres om saksgangen.
Vedtakssak:
Idrettspolitisk Dokument
Høringsfrist for IPD,som skal behandles på Idrettstinget i juni

Mona

2015, er 09. mars.

36/14-16

Vedtak:
Det fremlagte høringssvaret godkjennes, med de innspill som
kom opp i møtet,og oversendes NIF innen fristen.
Vedtakssak:
Handlingsplan 2015-2018

Bror

Den, etter ledersamlingen,reviderte handlingsplanen ble
gjennomgått. Det ble påpekt at engasjementet under
ledersamlingen var over all forventning, og at det kom inn
mange gode innspill.
Veien videre ble diskutert.
Det er veldigviktig å få forankret planen og å få seksjonene og
regionene til å bruke planen som det styringsverktøyet det er.
Planen må diskuteres på årsmøter i alle organisasjonsledd og
legge grunnlaget for deres handlingsplaner.
Vedtak:
Forslag til iverksettelse etter vedtatt handlingsplan:
1. Tiltak 1A: Brev om iverksatt plan, og om fornyet
arbeidsfordeling, tiltak 1A. Ansvar: Mona forfatter. Harald
og visepresidentene signerer. Innen påske.
2. Tiltak 1B: Handboka utvikles. De fire viktigste kapitelene
klar til vedtak før sommerferien. Resten i løpet av høsten.
Hovedtema på ledersamling i 2016. Ansvar: Anne Cathrine.
Referansegruppe.
3. Tiltak 1E: Evaluering av org.modell. Produsere en justert
modell klar til diskusjon på ledersamlingen 2016. Opprett
gjerne en referansegruppe. Ansvar: Anders.
Referansegruppe.
4. Tiltak 4A: Nye hjemmesider. Ansvar: Geir.
5. Tiltak 4I: Innføre pressevakt i helgene. Ansvar: Harald.
6. Tiltak 4J: Gjennomføre journalistseminar. Ansvar: Harald.

37/14-16

Bror Myrvang følger opp gjennomføringen av den strategiske
Handlingsplanen.
Vedtakssak:
Organisering av reisevirksomhet iforbindelse med
internasjonale mesterskap(refAU sak 14/14-16)
Følgende vedtak ble fattet på AU-møte den 16.01.15:
Vedtak:
Reise og oppholdfor utøvere ogforeldre,som ikke dekkes av ND,skal
ikke organiseres av ND,da dette er arbeidskrevende og kostbart.
Administrafonenformukrerforslagtil retningslinjerfor organisering av
reiser og opphold iforbindelse med internasjonale mesterskap, somgår utpå
høring, ogsom vedtaspå neste HS-mote.
Vedtak:
De fremlagte retningslinjene vedtas og gjøres gjeldende
umiddelbart. Retningslinjene gjøres kjent i hele organisasjonen.

Mona

38/14-16

39/14-16

Vedtakssak:
Møteplan 2015
Vedtak:
11. Mai - HS-møte, Gardermoen
17. August — HS-møte, Lørenskog
12. Oktober — AU-møte,Lørenskog
14. Desember — HS-møte, Gardermoen
Vedtakssak:
Teknisk komite Sportsdrill

Harald

Mona

Hovedstyret oppnevner personer til teknisk komite i Sportsdrill.
Flere personer har søkt på vervene innen den gitte fristen, og alle
søknadene og kandidatene er blitt vurdert.
Vedtak:
Følgende personer oppnevnes til teknisk komite for sportsdrill:
Monica Molvær (leder) — Ålesund Sportsdrill (gjenvalg)
Lisa Marie Sæther - Askøy Turn og Sportsdrill klubb (gjenvalg)
Lisa Victoria Burrell - Raufoss IL Turn (gjenvalg)
Stine Gjørtz - Askøy Turn og Sportsdrill klubb (gjenvalg)
Ingrid Kleiven - Fana IL turn (ny)
Linda Aas Moines - Ålesund Sportsdrill (ny)
Komiteen tiltrer sine verv fra og med 01. mai 2015,og sitter 2 år.

40/14-16

Komiteen er utvidet med to personer for å imøtekomme,og
opprettholde veksten grenen har hatt den siste perioden.
Forhåpentligvis vil vi se en god utvikling innen sportsdrill i
kommende periode, både i form av mer aktivitet,flere klubber
og flere medlemmer.
Vedtakssak:
Kandidater til europeisk WDSF

Harald

Organisasjonen ble godkjent på siste WDSF AGM. Første
ordinære årsmøte avholdes i juni. I dag har organisasjonen et
interimstyre som har fungert siden august 2014.
Aktuelle kandidater ble diskutert. Det er enighet om å
samarbeide med de andre nordiske landene, og at vi forsøker å
fremme kandidater sammen,gjerne også en kandidat fra Norge.

41/14-16

Vedtak:
Sportsdansseksjonen diskuterer aktuelle kandidater på sitt
styremøte den 08. mars, og kommer med en innstilling til
hovedstyret etter dette. Kandidatene bør være valgbare ihht
NIFs lov.
Vedtakssak:
Elektronisk bedømming
Ønske fra Trener- og Dommerkomiteen at det innføres
elektronisk bedømming i alle NDs grener.
Sportsdans og Swing har dette i dag, Sportsdrill er interessert,

Anders

mens Freestyle ikke har konkludert ennå.

42/14-16

Vedtak:
Elektronisk bedømming skal være innført i alle NDs grener fom
01.01.2016. Hovedstyret ber Freestyleseksjonen om å legge frem
en plan for hvordan dette skal innføres, og hvilket system de
ønsker å benytte på neste hovedstyremøte den 11. mai.
Vedtakssak:
Hoveddommer

Beate

Det har kommet mange reaksjoner etter at det ble innført krav
om hoveddommer på alle NDs konkurranser.
Det ble vedtatt på siste AU-møte,den 16.01.15,at ND sentralt
skal dekke honoraret til hoveddommer på kr. 2000,Diskusjoner rundt hvem som skal dekke de resterende
kostnadene til reise og evt overnatting - arrangør, region, seksjon
eller ND sentralt.
Vi har i dag ingen hoveddommere i Region Midt, Vest eller
Nord. For disse regionene vil det medføre ekstra kostnader
forbundet med transport og overnatting ved å ha hoveddommer
på konkurransene.

43/14-16

Vedtak:
Det gis et tilskudd til hoveddommere på kr. 2000,- i regionale
konkurranser. Der hvor det ikke finnes hoveddommere i
regionen, eller kjøreavstanden innen regionen, blir over 500 km
tur/retur, gis det et tilskudd til arrangør på kr. 4000,ND sentralt bærer kostnadene for hoveddommer i regionale
konkurranser,seksjonene bærer kostnadene for de nasjonale
konkurransene.
Det etterstrebes å utdanne hoveddommere i alle regionene i
løpet av 2015.
Vedtakssak:
Organisasjonshåndbok

Mona/ Bror

Arbeidet med organisasjonshåndboken er godt i gang, i tråd med
NDs handlingsplan og prioritert tiltaksplan. Det er avholdt et
møte med Anne Cathrine, Bror og Mona,og fremlagte
prosjektbeskrivelse er et resultat av dette.
Referansegruppe er nedsatt, denne består av Bror Myrvang,
Mona Kristiansen og Torkel Seppola fra kompetanseavdelingen i
NIP.
Organisasjonsboka skal bidra til å redusere diskusjoner og
konflikter i forbundet, og gjøre det enklere for alle tillitsvalgte og
ansatte i organisasjonen.
Kapitlene er prioritert i forhold til hverandre, og vil bli sendt ut
fortløpende på høring så fort de er ferdigstilte.

44/14-16

Vedtak:
Fremlagte prosjektbeskrivelse vedtas.
Vedtakssak:
Seksjonenes terminlister for 2015

Mona

Seksjonenes terminlister skal formelt godkjennes i hovedstyret.
Ingen større konkurranser er lagt på samme dag, og
konkurranseåret er godt i gang.

45/14-16

Vedtak:
Seksjonenes terminlister for 2015 godkjennes
Vedtakssak:
Christmas Dance Festival og WDSF Dommerkongress 2015

Morten

LSK Dans har søkt ND om å få avholde Christmas Dance
Festival og WDSF Dommerkongress, 11. — 13. desember 2015.

46/14-16

Vedtak:
Hovedstyret støtter klubbens søknad, men kan ikke støtte
arrangementene økonomisk, utover å betale for WDSFkontingenten i forbindelse med konkurransene.
Vedtakssak:
Budsjett 2015

Mona

Revidert budsjett ble fremlagt.
Alle seksjonene har sendt inn reviderte budsjett, bortsett fra
Swing, Rock'n Roll og Salsa.

47/14-16

Vedtak:
Budsjettforslaget godkjennes
Orienteringssak:
Referat fra avholdte møter:
-

-

Møte i AIK vedr. anlegg i Akershus
Knut og Beate har vært på møte i Akershus Idrettskrets.
Det stimuleres til bygging av flere fleridrettshaller. Viktig
at klubbene og regionene jobber mot sine idrettskretser,
idrettsråd og fylkeskommuner. Anleggsbehov må meldes
inn, gjerne sammen med andre idretter. Viktig å stille
opp på årsmøter og engasjere seg i idrettsrådene og
idrettskretsene.

Knut/ Beate

Samarbeid med Kom og Dans(KOD)
Flere møter avholdt mellom ND og KOD.
Ønske om samarbeid rundt konkurranser, kurs og sosiale
danseaktiviteter, i tillegg til prosjektet «Let's Dance»,
som skal være et rusforebyggende prosjekt.
Skisse for samarbeid ble presentert, spørsmålet er;
hvordan tar vi dette videre?
Vi ønsker en mer detaljert prosjektbeskrivelse og en
formalisert samarbeidsavtale før vi kan vurdere et evt
samarbeid med KOD.

Valter

Møte i Forum For Fleridrettsforbundene(FFF)
Fleridrettsforbundene har avholdt møte for å enes om et
felles forslag til Idrettstinget, som har som formål å sikre
forutsigbare rammer for særidrettene, uavhengig av valg
av organisasjonsform. ND støtter initiativet og forslaget,

Harald

og er forberedt på å forsvare saken på Idrettstinget i juni.
-

Møte i SFF
Pan Media Group, som skulle levere innhold og få
idrettens mediekanal, sporten.no, opp og gå, er konkurs.
Dette var et prosjekt, som vi hadde store forhåpninger
til. Etter at SFF har besluttet å avvikle samarbeidet med
PMG har Fotballforbundet foreslått at det etableres et
samarbeid mellom alle særforbundene om en
Idrettskanal. Generalsekretær Kjetil Siem i NFF og
adm.dir. i Ullevaal Media Center, Svein Graff, orienterte
om denne muligheten på SFF møte 24. februar.
Idrettskanalen legger ikke opp til økonomiske
investeringer eller risiko for det enkelte særforbund.
Dette virker meget positivt og er noe vi ønsker å
samarbeide om!

-

48/14-16

Møte med Olympiatoppen og Idrettsforbundet
Møte avholdt mellom ND og ledelsen i NIF og OLT. Vi
ytret et ønske om mer annerkjennelse for våre idretter,
våre dansere og våre fantastiske prestasjoner. Vi stilte
også spørsmål om hva som skal til for å få til et tettere
samarbeid med, og økt annerkjennelse fra OLT. OLT
påpekte at det er særforbundene som har ansvar for
toppidretten, og at OLT kun skal gjøre de aller beste
enda litt bedre. OLT ønsker å ha dialogen med
særforbundene på administrativt nivå mellom sportslig
ansvarlig i administrasjonen og OLTs coacher.
Råd fra OLT om at ND i større grad må tørre å
prioritere mellom grenene, opprette landslag i alle grener
som ønsker en toppidrettssatsning, samt delta på de
faglige samlingene, vi blir invitert til, sammen med de
andre utviklingsidrettene.
Orienteringssaker fa Generalsekretæren:
- Rammetilskudd
Deltatt i flere møter vedrørende mulig endring av post 2
og post 3 rammetilskuddet. De fleste forbundene ønsker
ingen endring, og har liten forståelse for at denne saken
kommer opp nå. ønskelig med en grundig evaluering av
dagens modeller, samt at nytt medlemsregister kommer
på plass før det evt gjøres endringer.
-

One pager —info fra admin
Er sendt ut i forkant av møtet. Kort gjennomgang.
Evaluering av ledersamling,Ting og Dance Awards
Veldig positive tilbakemeldinger på hele helgen! Trine
Grung slo an! Viktigste grunn til at folk stiller er for å
møte andre tillitsvalgte! Mange gode forslag til temaer
for neste år.
Forberedelser til neste år er i gang, visning på Lørenskog
hus er avtalt. Skal vi arrangere ledersamlingen på Triaden
hotell også i 2016 krever dette at vi avholder
arrangementet en helg senere, da hotellet har fullt 3.
helgen i januar.

Harald

Harald/
Anders/
Valter/
Morten/
Mona

Mona

-

ND stand på Aktiv2015 —varemessa på Lillestrøm
Helgen 24. —26. april skal vi ha stand under messa
Aktiv2015,sammen med de fleste andre idretter under
NIF. 4 klubber har sagt seg villige til å være med og
bidra med undervisning og oppvisninger,i tillegg til å stå
på standen; Move On,Step Up, Unique og LSK Dans.
Dette blir en stor interaktiv messe hvor man har
mulighet til å prøve de aller fleste idretter!

-

Ungdomslekene 2015
Avholdes 17. —19. april i Lillehammer. Vi er ansvarlige
for åpningsshowet fredag kveld, og vil vise mye dans.
Konkurransen som avholdes er Dance Challenges 3 med
Step Up som teknisk arrangør, sammen med ND.
Planleggingen er godt i gang.

-

49/14-16

Idrettsregistreringen
Nåværende prognose viser en økning fra 2013 på over
500 medlemmer (3,6% vekst),2 klubber er lagt ned.
Totale medlemstallet p.t. er 15.023 og 127 klubber.
Eventuelt
Endring av lotterireglementet
Regjeringen har vedtatt en forskriftsendring som åpner for fem
nye lotterier, hver med en omsetning på 300 millioner kroner.
Dette vil true dagens enerettsmodell, og NIF er bekymret for
konsekvensene av dette vedtaket.

Mona

Vedtak:
ND støtterNlFs bekymring. Dette formidles på hjemmeside og
i pressemelding.
Fratrer Hovedstyre
Britt Janne Tennøy har dessverre valgt å trekke seg fra sine verv
i ND pga prioritering av verv i politikken.

Mona

Kort info fra Sportsdansseksjonen:
- 8 par er tatt ut til landslaget i sportsdans, og har
underskrevet kontrakter.
- Treningsaktiviteter, konkurranser og talent team
samlinger er ferdig planlagt for 2015
- Det jobbes med merkeprøver. Det meste er ferdigstilt og
vil bli i igangsatt i nærmeste fremtid.

Morten

Kort info fra Swing, Salsa og Rock'n Rollseksjonen:
- Utfordring å få styret til å fungere optimalt, og å få alle til
å bidra.
- Det er avholdt to styremøter.
- NNM i Narvik er gjennomført, med to breddesamlinger
- 19. — 21- juni vil det arrangeres Dance Explotion i
Lillestrøm. Dette vil være en breddesamling for alle
grener og alle nivåer.
- Det jobbes tett mot seksjonenes tre foregangsklubber.
- Terminlista for 2015 er klar.

Valter

-

Landslag er tatt ut, totalt 8 par,6 av disse danser for
Dans Fauske. En landslagssamling er avholdt.

Urbane Stiler
Spørsmål om hva som skjer med dette utvalget og disse grenene.
Enighet om at vi trenger flere engasjerte personer/ ildsjeler, flere
gode initiativ og en klar prosjektbeskrivelse/ strategi for å få til
noe i disse grenene. Det oppfordres til å komme med forslag til
kandidater som kan tiltre utvalget,som nå kun består av to
personer.

Møtet hevet kl. 22.30

Beate

Referat

NORGES
DANSEFORBUND

Hovedstyremøte nr. 06
ARBEIDSPERIODEN 2014 - 2016
Dato:
11.05.2015
Tidspkt.: Id. 17.00 — 22.00
Sted:
Radisson Blu, Gardermoen
Tilstede: Harald Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye,Tanja Lundal
Kleiven, Morten Engan,Tom Skamo, Bror Myrvang (ikke sak nr. 63,64,65,66 og 67/14-16),
Geir Andre Dalhus (admin — sak nr. 50, 53, 54,55, 57, 60 og 62/14-16), Anne Cathrine Røste
(admin - sak nr. 50, 53, 54, 55, 57, 60 og 62/14-16), Mona Kristiansen (r)
Forfall: Valter Jacobsen, Grethe Andersen, Gro Arctander og Susanne Barkhald Sandberg
Saks nr. /
år
50/14-16

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Vedtakssak:
Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 05 og
innkallingen til styremøte nr. 06.

Harald

Sportsdansseksjonen ønsker å fremme sak til agendaen vedr.
innstillingen av kandidat til verv i WDSF PD.
Saken ble behandlet på HS-møte nr. 2, den 29. august. Seksjonen
mener saken ble behandlet feil, og ønsker at den behandles på
nytt.
Vedtak:
Referatet fra styremøte nr. 5 godkjennes.

51/14-16

Saken fra sportsdansseksjonen tas opp til behandling på neste
styremøte, den 17. august. Det anmodes om at de som har
innspill til saken legger disse frem innen to uker før møtet.
Vedtakssak:
Personal

Mona

Bredde- og rekruttering er ihht handlingsplanen for 2015-2018
det viktigste hovedsatsningsområde for ND fremover. Ingen i
administrasjonen har i dag dette som sitt hovedansvar. Skal vi
klare å nå målene som er satt for perioden, er det behov for
ytterligere ressurser i administrasjonen.

52/14-16

Vedtak:
Styret gir Generalsekretæren fullmakt til å foreta ansettelser, slik
at administrasjonen teller 6 personer fom 01. juni og ut 2016.
Vedtakssak:
Kandidater til europeisk WDSF (ref HS sak 40/14-16)

Harald

Innstilling fra sportsdans mottatt. Seksjonen har ingen forslag til
kandidater de ønsker å fremme.

53/14-16

Vedtak:
ND fremmer ingen kandidater
Vedtakssak:
Anleggsstrategi
Forslag til strategi for anlegg ble presentert.

Anne
Cathrine/
Knut

Kun 3% av NDs klubber eier eget anlegg. Mangel på anlegg er
den største hindringen for vekst i Oslo. Det er veldig vanskelig
for klubbene, spesielt i hovedstaden, å få innpass i de
kommunale anleggene.
Ønske om å starte et storbyprosjekt i Oslo.

54/14-16

Vedtak:
Den fremlagte strategien godkjennes og igangsettes.
Det påpekes at det er viktig at vi er initiativrike ovenfor de som
treffer beslutninger, dersom vi skal bli hørt.
Vedtakssak:
Lisens og overgangsreglement
Status i arbeidet vedr lisens ble presentert.

Geir

Trener- og dommerlisensen er i gang. Vilkår for grunnlisens og
konkurranselisens er på plass.
En viktig oppgave fremover er å få alle NDs klubber til å
benytte Klubbadmin som medlemsregistreingssystem. Dette vil
gjøre overgangen til lisens enklest mulig for alle parter.
Det er ønskelig å få på plass et felles overgangssystem for alle
NDs dansere. Dette vil gjøre det enklere for klubbene når
dansere bytter klubb, og vi unngår forskjellsbehandling og
konflikter.

55/14-16

Vedtak:
Et felles overgangssystem innføres høsten 2015, samtidig med
konkurranselisensen.
Det utarbeides forslag til overgangsreglement, som sendes på
høring til NDs klubber, regioner og seksjoner.
Det vedtatte overgangsreglementet må inn i NDs
organisasjonshåndbok.
Vedtakssak:
Møte med regionene

Anne
Cathrine

Ønske fra regionene om tettere dialog med hovedstyret

56/14-16

Vedtak:
Det kalles inn til møte mellom regionene og presidentskapet så
snart dato foreligger.
Vedtakssak:
Elektronisk bedømming (ref HS sak 51/14-16)
Fra og med 01.01.2016 skal alle sekjoner benytte elektronisk bedomming.
Fremleggelse av planfor implementering og orientering om hvilket ystem
som erforetrukket igrensekjonfor Freestyle- og IDOgrener.

Anders

Forslag til vedtak:
Denfremlagte planen ogforslaget til leverandør av system godkjennes og
iverksettes

57/14-16

Vedtak:
Saken utsettes til neste styremøte den 17. august
Orienterings-/ Diskusjonssak:
Organisasjonshåndbok
Status i arbeidet med organisasjonshåndboka ble gjennomgått.

Anne
Cathrine

Kapittel 9 — Årshjulet (rutiner), kanskje det viktigste kapitelet, er
nå ferdigstilt og skal implementeres i organisasjonen.
Årshjulet vil gjøre arbeidet lettere for de tillitsvalgte.
Det viser seg at de styrene som fungerer best, er styrene som har
en vedtatt møteplan, som sender innkallinger, avholder møter til
oppsatt tid, skriver og får ut referater innen fristen!
Neste kapittel som skal utarbeides er kapittel 4 - Retningslinjer.
I dette kapitelet vil det også komme inn retningslinjer for
innstilling til internasjonale verv.

58/14-16

Organisasjonshåndboka vil bli et viktig tema på ledersamlingen i
2016.
Orienteringssak:
Handlingsplan 2015-2018
Status prioriterte tiltak;
1. Tiltak 1A: Brev om iverksatt plan, og om fornyet
arbeidsfordeling, tiltak 1A. Ansvar: Mona forfatter. Harald
og visepresidentene signerer.
Status: Brevet er skrevet, signert og vil bli sendt ut 12.05.15.
2. Tiltak 1B: Handboka utvikles. De fire viktigste kapitlene klar
til vedtak før sommerferien. Resten i løpet av høsten.
Hovedtema på ledersamling i 2016. Ansvar: Anne Cathrine.
Referansegruppe.
Status: Arbeidet er godt i gang. Se sak 57/14-16.
3. Tiltak 1E: Evaluering av org.modell. Produsere en justert
modell klar til diskusjon på ledersamlingen 2016. Opprett
gjerne en referansegruppe. Ansvar: 1. visepresident. Bør få
en referansegruppe.
Status: Ikke påbegynt. Anders tar tak i dette nå, sammen
med Bror
4. Tiltak 4A: Nye hjemmesider. Ansvar: Enten en visepresident
eller et styremedlem. Samarbeid med admin.
Status: Arbeidet er godt i gang — se sak 60/14-16
5. Tiltak 41: Innføre pressevakt i helgene. Ansvar: Harald.
Status: Dette har vi ikke fått til ennå.
Diskusjoner rundt hvem skal gjøre jobben og hvilke
konkurranser som skal prioriteres?
Enighet om at reiselederne må få et større ansvar for å
rapportere fra konkurransene, og at admin og seksjonene må
samarbeide om å få resultatene ut.
6. Tiltak 4J: Gjennomføre journalistseminar. Ansvar: Harald.
Status: Sportsjournalistenes klubb og NRK er kontaktet.

Bror

59/14-16

60/14-16

61/14-16

Orienteringssak:
Utmeldelse av barnepar hos NeRo Sportsdansere (ref HS
sak 34/14-16)
Det ble kort gjort rede for status i saken.
Nytt møte avholdes i juni.
Orienteringssak:
Nye hjemmesider
Presentasjon av status ble gitt.
Møter med forskjellige leverandører er avholdt. Nye
hjemmesider skal være på plass høsten 2015.
Wordpress er valgt som plattform.
Viktig å ha en hjemmeside som ikke er statisk, og som vi har
eierskap til selv.
Orienteringssak:
Økonomi - Årsresultat og årsberetning 2014
Gjennomgang og signering

Bror

Geir

Mona

Overskudd i 2014 på kr. 732.000,Dette er bra, men det er mer ønskelig å få økt rekruttering og
mer breddeaktivitet, enn at egenkapitalen vår økes.

62/14-16

63/14-16

64/14-16

Administrasjonen bes om å utarbeide forslag til bredde- og
rekrutteringstiltak i tråd med vedtatt handlingsplan.
Orienteringssak:
Idrettsregistreringen og medlemsutvikling
Gjennomgang av medlemsutvikling i ND fra år 2000 til år 2014.
Medlemstallet har vært veldig stabilt. Vekst på 3,8% siste år.

Geir

Spørsmål om vi prioriterer riktig, og hva vi evt kan gjøre
annerledes for å få ytterligere vekst.
Orienteringssak:
Nytt fra seksjonene
Sportsdans:
- NM i Standard og Latin avholdes første helgen i juni.
Morten
- Neste aktiviteter for landslag er konkurranser i Italia og
Tyskland, i tillegg til NEC og landslags- og talent
teamsamling i august.
- Det vil gjøres supplerende landslagsuttak etter NM,da to
par er splittet.
- Norge har vært representert i alle internasjonale
mesterskap så langt i år.
- Det jobbes med å ferdigstille merkeprøvene.
- Utfordringer i forbindelse med landslagssamling, da
trenerne ikke møtte opp. Disse utfordringene er nå løst
- Felles konkurranse CWDCL er gjennomført. Det jobbes
med en konkurranseform hvor disse grenene kan
inkluderes bedre.
Orienteringssak:
Anders
Nytt fra trener og dommerkomiteen
Jobbes i all hovedsak med den nye trenerløypa.

65/14-16

66/14-16

67/14-16

Spørsmål om budsjettet til dommerseminaret, og hvordan
kostnadene skal fordeles mellom komiteen, seksjonene og
administrasjonen.
Orienteringssak:
Referat fra avholdte møter:
- SFF — infomøte vedr Idrettskanalen - Harald
Samarbeid vedr. Idrettskanalen vil forhåpentligvis gi oss
mer TV-dekning
- Dialogmøte med NIF - Harald
Toppidrettsrapporten og forslag til ny fordeling av
delegater til Idrettstinget var hovedtemaene
- Ungdomslekene — Vellykket konkurranse arrangert av
Step-Up Danseklubb og ND,sammen med 14 andre
særforbund - Harald, Beate og Mona representert
Orienteringssaker fa Generalsekretæren:
- One pager — info fra admin.
Utsendt i forkant av møte.
- Verdens beste danseforeldre Pilotprosjekt sammen med Frank Abrahamsen fra OLT
for å få økt fokus på foreldrenes ansvar og rolle, samt
barneidrettsbestemmelsene.
Gjennomført i DK 2Dance og Studiol DK. Gode
tilbakemeldinger fra deltagerne. Neste klubb ut er
Nøtterøy DK. Nye kursholdere utdannes slik at flere
klubber kan få tilbudet.
Eventuelt

Alle

Vedtakssak:
Intensjonsavtale vedr Idrettskanalen

Harald

Harald

Mona

Vedtak:
Norges Danseforbund støtter arbeidet med ny mediekanal for
idretten og signerer avtalen med Sporten.no AS
Grenseksjon for Freestyle og IDO-grener
Leder og nestleder i seksjonen har trukket seg fra sine verv.
Hovedstyret ønsker å komme i dialog med både avgåtte og
sittende medlemmer for å se på veien videre.

Anders

Vedtak:
Både avgåtte og sittende medlemmer i grenseksjon for Freestyle
og IDO-grener, innkalles til møte,sammen med representanter
fra hovedstyret og administrasjonen.
Vedtakssak:
Representasjon
Vedtak:
Følgende representerer i de kommende konkurranser:
NM i Standard og Latin: Tanja
NM i Freestyle/ Slowdance: Anders

Møtet hevet kl. 22.20

Harald

Referat

NORGES
DANSEFORBUND

Hovedstyremøte nr. 07
ARBEIDSPERIODEN 2014 - 2016
Dato:
17.08.2015
Tidspkt.: kl. 17.00 — 22.00
Sted:

Radisson Blu Gardermoen

Tilstede: Harald Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Grethe Andersen,
Morten Engan,Tom Skamo, Bror Myrvang (ikke sak 83, 84 (unntak sak vedr. sanksjonsutvalget)
Valter Jacobsen, Espen Klovning, Mona Kristiansen (r)
Forfall: Tanja Lundal Kleiven og Susanne Barkhald Sandberg
Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak
Sportslige resultater siden sist:
Grenseksjon for Freestyle og IDO-grener:
- EM gull i Disco Freestyle, solo jr. jenter — Tuva Karine
Åkvåg
- EM sølv i Disco Freestyle, solo jr. jenter - Sofie Bjerknes
Larsen
- EM bronse i Disco Freestyle, solo jr. jenter — Sophia
Bråten Akerholt
- EM gull i Disco Freesyle, solo sr. jenter — Selina Jappee
- EM sølv i Disco Freestyle, solo sr. jenter, Hannah Lovise
Bendigtsen
EM gull i Disco Freestyle, solo sr. gutter — Øyvind Gulli
- EM sølv i Disco Freestyle, solo sr. gutter — Aron Bye
- EM gull i Disco, solo jr. jenter — Sofie Bjerknes Larsen
- EM gull i Disco, solo sr. jenter — Stine Larsen Nedgård
- EM sølv i Disco, solo sr. jenter — Hannah Lovise Bendigtsen
EM bronse i Disco, solo sr. jenter — Pernille Brenni Brovold
- EM gull i Disco, solo sr. gutter — Øyvind Gulli
- EM sølv i Disco, duo sr. jente/ jente — Hannah L.
Bendigtsen og Pernille B. Brovold
EM bronse i Disco, duo sr. gutt/jente — Vibeke
Andreassen og Øyvind Gulli
- EM gull i Disco, Small Group Sr. — Studiol-Bounce
- EM bronse i Disco, Small Group Sr. — New Generation
Sportsdrill:
- 6. plass, EM i Sportsdrill, Par senior
- 17. plass, EM i Sportsdrill, - Oda Kristine Måkestad

Ansvar:

-

20. plass, EM i Sportsdrill, Solo senior - Malin Søreide
22. plass, EM i Sportsdrill, solo junior - Camilla Myklebust
Skog
30. plass, EM i Sportsdrill, solo junior - Lisa Leikanger
7. plass, EM i Sportsdrill, Tropp

Norge er ranket som nr 7 i Europa, hele 3 plasser opp siden EM
2013.

-

6. plass, Two Baton, level B, International Cup, Canada
— Maiken Steffensen
12. plass, One Baton, level A,International Cup, Canada
— Maiken Steffensen
9. plass, One Baton, elite, International Cup, Canada Mathias Langseth Eliassen

Begge utøverne ble beste europeiske utøver i sine klasser!
Grenseksjon for Swing, Rock'n Roll og Salsa:
- VM gull i Boogie Woogie, voksen — Thorbjørn Solvoll
Urskog og Flora Bouchereau
- VM bronse i Boogie Woogie,junior — Thomas Kildal
Jacobsen og Stine A. Kristensen
Grenseksjon for Sportsdans og CWDCL:
- 24. plass i German Open,rising star, standard — Jonas
Pettersen og Helene Spilling
35. plass i German Open, rising star, latin - Petter
Andreas Engan og Kine Marie Mardal

Norges Danseforbund gratulerer!!!
68/14-16

69/14-16

Vedtakssak:
Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 06
Vedtak:
Referatet godkjennes
Vedtakssak:
Godkjenning av styret i grenseksjon for Freestyle og IDOgrener
Leder og nestleder i grenseksjon for Freestyle og IDO-grener
har trukket seg. Det ble gjort rede for bakgrunnen for dette.
Det sittende styret har konstituert seg.
Forslag til nytt styre:
Konstituert leder: Espen Klovning (tidligere 1. vara)
Konstituert nestleder: Heidi Jappee (tidligere styremedlem)
Styremedlem: Espen Kristiansen (ingen endring)
Styremedlem: Charlotte Lunde (tidligere 2. vara)
Ungdomsrep.: Nina Birkeland (ingen endring)
Varamedlem: Bich Kieu Nguyen (tidligere 3. vara)
Leder Urbane stiler: Jørn Inge Hansen (ingen endring)

Harald

Harald/
Espen

70/14-16

Vedtak:
Hovedstyret støtter grenseksjonenes innstilling og ønsker det
nye styret all lykke til! Espen Klovning ønskes velkommen som
nytt styremedlem i hovedstyret!
Vedtakssak:
Godkjenning av retningslinjer for oppnevnelse av
kandidater til internasjonale verv (ref HS sak 50/14-16)

Harald

Det oversendte forslaget til retningslinjer ble gjennomgått og
diskutert. Det ble også diskusjoner rundt vervet i PD og hvem
som skal inneha dette.
Det ble på hovedstyremøte i april vedtatt at det skulle sendes inn
beskrivelse av vervet i WDSF PD,hvilke kvalifikasjoner som
kreves for å ta på seg vervet og forslag til aktuelle kandidater.
Dette for å ha et grunnlag for å diskutere saken. Det er ikke
mottatt noe i sakens anledning, og det er derfor vanskelig for
hovedstyret å ta stilling til den.
Vedtak:
De fremlagte retningslinjene godkjennes og gjøres gjeldende
etter forbundstinget 2016. Grenseksjonene og teknisk komite for
Sportsdrill bes om å utarbeide beskrivelser av de internasjonale
verv og posisjoner som er aktuelle, og hvilke kvalifikasjoner som
kreves for å tiltre disse.
Sportsdans henstilles til å diskutere hvordan vi best mulig kan
organisere og jobbe for PD i Norge, og å komme med en
innstilling til hovedstyret. Kan det for eksempel være en fordel å
opprette en egen komite for PD?

71/14-16

Grethe Andersen er NDs PD representant frem til etter tinget i
2016. Etter dette vil seksjonen kunne innstille ny kandidat ihht
vedtatte retningslinjer, dersom dette er ønskelig.
Vedtakssak:
Felles konkurranse i 2016
Det er ønske om å få til en felles nasjonal konkurranse for
eliteklassene i junior og voksen i Letohallen, nord for
Gardermoen,i de største grenene våre, helgen 03. — 05. juni
2016.
Vedtak:
Hovedstyret er positivt til en felles konkurranse i 2016, og ber
administrasjonen jobbe videre med dette, sammen med
seksjonene og en oppnevnt prosjektgruppe. Prosjektgruppen
skal bestå av personer fra de ulike grenene med god erfaring
med å arrangere konkurranser.
Hovedstyret ber prosjektgruppen komme tilbake med budsjett
og planer. Det bør også vurderes om konkurransen bør legges til
høsten på grunn av kort tid. Det er ønskelig at minst en klubb er
med som medarrangør, og evt kan bidra med dugnadshjelp mot
en godtgjørelse. Tom Skamo går inn i prosjektgruppen, som
arrangementsansvarlig i hovedstyret. Det er også ønskelig at
seksjonene involveres mer.

Mona

72/14-16

Vedtakssak:
Elektronisk bedømming (ref HS sak 51/14-16)

Espen

Det er vedtatt at fra og med 01.01.2016 skal alle seksjoner
benytte elektronisk bedømming.
Per dags dato er sportsdansseksjonen og swingseksjonen over på
elektronisk bedømming med to forskjellige systemer.
Vedtak:
Grenseksjonen for Freestyle og IDO-grener er positive til
elektronisk bedømming. Det påpekes at systemet som velges må
kunne kobles opp mot konkurranselisens, påmelding,
resultatlister og rankinglister. Før dette er på plass er det ikke
aktuelt for seksjonen å gå inn for et system.
Det ble presentert et system for elektronisk bedømming under
IDO AGM. Systemet, Linum, er det samme som benyttes i
WRRC (Swing og Rock'n Roll). Det kan derfor være mest
aktuelt for seksjonen å vurdere dette systemet først.

73/14-16

Grenseksjonen jobber videre med saken, men det er ikke
realistisk at dette vil kunne innføres i alle grener, og på alle
nivåer, innen 01.01.2016. De kommer tilbake til hovedstyret med
forslag til hvilket system de ønsker, samt plan for hvordan dette
skal innføres, så fort dette er klart.
Vedtakssak:
Bror
Handlingsplan 2015-2018
Status prioriterte tiltak;
1. Tiltak 1A: Brev om iverksatt plan, og om fornyet
arbeidsfordeling, tiltak 1A. Ansvar: Mona forfatter. Harald
og visepresidentene signerer.
Status: Utført.
2. Tiltak 1B: Handboka utvikles. De fire viktigste kapitlene klar
til vedtak før sommerferien. Resten i løpet av høsten.
Hovedtema på ledersamling i 2016. Ansvar: Anne Cathrine,
sammen med referansegruppe.
Status: Kapittel 3,4 og 9 er ferdig utarbeidet.
Organisasjonshåndboken blir mer omfattende enn først
antatt, men den blir bra! Arbeidet fortsetter, mange
elementer er nye og i prosess for godkjenning.
3. Tiltak 1E: Evaluering av org. modell. Produsere en justert
modell klar til diskusjon på ledersamlingen 2016. Opprett
gjerne en referansegruppe. Ansvar: 1. visepresident. Status
Status: 11.05.15 Referansegruppe opprettes og presenteres
på neste hovedstyremøte.
Status: Det er ikke gjort noe ift dette tiltaket.
Referansegruppe må opprettes og arbeidet igangsettes
umiddelbart.
4. Tiltak 4A: Nye hjemmesider. Ansvar: Geir A. Dalhus.
Status: Det er avholdt møter med fem leverandører, og
tilbudene er nøye vurdert. Vi står nå igjen med tre
leverandører, som vi har gått videre med.
Utviklingskostnadene er høye, og vi har vært nødt til å
prioritere å få på plass noe nå, og resten i 2016.

5. Tiltak 4I: Innføre pressevakt i helgene. Ansvar: Harald.
Status: Fast pressevakt er ikke innført. Vi må bli enda
flinkere til å få ut resultatene! Vi må ha en ansvarlig på
konkurransestedet og en ansvarlig «hjemme» som kan
distribuere resultatene. Reiseleder må få instruks på hvor
resultater og videoer/ bilder kan sendes.
Dette skal alltid sendes til:
pressevakt(a,nrk.no, sporten(a,ntb.no,
sporten@dagbladet.no, sporten@aftenposten.no,
Sporten@vg.no, tom@sportidag.no,
hovedstyret@norskdans.no, adm@norskdans.no,
I tillegg kommer lokalpresse.
Instruks for resultathåndtering etter konkurranser må inn i
organisasjonshåndboka.
6. Tiltak 4J: Gjennomføre journalistseminar. Ansvar: Harald.
Status:Jobber med å få gjennomføre et seminar på Ullevål
samme dag som fotballandslaget møter Malta hjemme.
Vedtak:
Hovedstyret oppfordres til å sende inn forslag til nye tiltak som
skal på prioriteringslista, til Bror, innen neste hovedstyremøte.
Handlingsplanen sendes ut på nytt til alle seksjoner og regioner,
med påminnelse om deres ansvarsområder.
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En omfattende gjennomgang av handlingsplanen vil bli
gjennomført på neste hovedstyremøte den 12. oktober. Revidert
handlingsplan vil bli presentert på ledermøte i januar.
Vedtakssakssak:
Sted og tid for forbundstinget 2016
Vedtak:
Forbundstinget avholdes helgen 18. — 19. juni på Gardermoen.
Administrasjonen får fullmakt til å booke hotell.
Vedtakssak:
Tiltaksplan bredde og rekruttering
Tor Erling er ansatt som bredde- og integreringskonsulent fom
01, juli. I forbindelse med dette er det utarbeidet et forslag til
handlingsplan for arbeidsområde. Det er også et ønske om å
opprette en breddekomite for å få best mulig forankring i hele
organisasjonen.
Ingen i HS er i dag ansvarlig for bredde- og rekruttering etter at
Britt Janne gikk ut av styret.
Forslag til handlingsplan og personer til breddekomiteen ble
presentert.
Vedtak:
De foreslåtte personene til breddekomiteen godkjennes, men
komiteen utvides med representanter fra aktuelle grenseksjoner
og regioner. Det sendes en henvendelse til NDs regioner,
seksjoner og teknisk komite for sportsdrill for å få forslag til
aktuelle kandidater. Tanja Lundal Kleiven overtar ansvaret for

Harald

Mona

Britt Janne som breddeansvarlig i HS, og går inn i komiteen.

76/14-16

Første utkast til handlingsplan tas til etterretning. Den endelige
breddekomiteen jobber videre med å ferdigstille
handlingsplanen.
Vedtakssak:
Idrettstinget 2015
Gjennomgang av nytt Idrettspolitisk dokument(IPD) og
relevante lovendringer.

Mona

Prioriterte områder de neste fire årene:
1. Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta
2. Speile mangfoldet i samfunnet
3. Redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltagelse
4. Bli det mest attraktive treningsfellesskapet for voksne
5. Styrke Norge som toppidrettsnasjon
6. Engasjere flere kvinner og unge i trener- og lederrollen
7. Arbeide for et idrettsløft på 0,5% av statsbudsjettet
8. Arbeide for en åpen og inkluderende idrett
9. Ta hensyn til naturen, klimaet og miljøet

77/14-16

Vedtak:
IPD blir implementert i NDs strategidokumenter etter
hovedstyremøte den 12. oktober. De reviderte dokumentene blir
lagt frem på ledermøte i januar.
Vedtakssak:
Plan for krisehåndtering

Bror

Mona

Forslag til plan for krisehåndtering i ND ble lagt frem.

78/14-16

Vedtak:
De fremlagte retningslinjene for krisehåndtering ble vedtatt
Vedtakssak:
Tid og sted for møte mellom regioner, seksjoner og HS

Harald

Vedtak:
Det blir ledermøte for regioner, seksjoner, hovedstyret og
admin, mandag 21. september, kl. 17.00 på Gardermoen.

79/14-16

Beate, på vegne av hovedstyret, og organisasjonskonsulent,
Anne Cathrine, utarbeider agenda. Grenseksjonene, regionene
og HS bes om å komme med innspill til agendaen innen 07.
September.
Vedtakssak:
Terminlister
Det er et stort ønske fra regionene om at seksjonene kommer
med terminlistene for de nasjonale konkurransene tidligere.
De har store utfordringer med å få haller til de regionale
konkurransene når datoene kommer sent.
Utfordringen til seksjonene er at de må vente på terminlistene
fra de internasjonale forbundene før de kan sette sine datoer.

Mona
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Vedtak:
Saken tas opp på møte mellom seksjonene, regionene og
hovedstyret den 21. september.
Orienteringssak:
Status seksjonene og regionene
Swing, Rock'n Roll og Salsa.
- Seksjonen har vært involvert i en sak som har vært under
politietterforskning — dette har tatt mye tid og energi det
siste året
Årshjul og årsberetning er under utarbeiding
- Nytt par i Boogie Woogie,som kan hevde seg i toppen
internasjonalt! Hun er fra Ukraina, han er norsk.
- Planlagt stor breddesamling (alle nivåer) i Boogie
Woogie i Dombås i januar
NM i Salsa er tildelt OSI for 2016
- NM i Swing og Rock'n Roll 2016 er tildelt Bodø
Danseklubb.
- Aina og Jo Inge er innstilt som nye representanter, fra
seksjonen, til Trener- og Dommerkomiteen
- Det jobbes med nye konkurransereglement i alle grener
- Nytt internasjonalt bedømningssystem i Boogie Woogie
og Rock'n Roll er nå ferdigstilt. Norge er det første
landet som tar dette i bruk
- NM i swing 2015 avholdes i Sanbekkhallen 7. november.
Meget godt markedsført!
- World Master 2016 i Fauske. Det jobbes med å få landet
generalsponsor, samt få TV-sending
- Flotte resultater i VM i Boogie Woogie — ett gull i
voksen til Thorbjørn Solvoll Urskog og Flora
Bouchereau, og en bronse i junior til Thomas Kildal
Jacobsen og Stine A. Kristensen
- Det avholdes en stor samling i West Coast Swing i
Trondheim i september. Der bør ND være representert!
Sportsdans og CWDCL
- Styremøte, Talent Team og landslagssamling kommende
helg
- Det har vært jobbet mye med å få på plass merkeprøver
- German Open avholdt i helgen. Dette er verdens største
dansekonkurranse i sportsdans. Veldig gode resultater og
innsats av de norske parene! Jonas Pettersen og Helene
Spilling kom på 24. plass i rising star, standard og Petter
Andreas Engan og Kine Marie Mardal kom på 35. plass i
rising star, latin.
- Dommerseminar avholdt i helgen.
- Det er avholdt årsmøte i WDSF og WDSF AG.
Freestyle/ IDO-grener
- Det har vært mye å ta tak i, og sette seg inn i etter at
leder og nestleder trakk seg.
- Det jobbes med tildeling av konkurranser og system for
dommerrullering
- Konkurransereglementet i Freestyle/ Discojazz revideres
- Noen klubber håndhever ikke de vedtatte reglementene.

Valter

Morten

Espen

Dette skaper merarbeid og frustrasjon.
Satses mer på urbane stiler. De skal ha eget NM og flere
breddetiltak i 2015
Vedtakssak:
Seniorutvalg
-

81/14-16

Mona

Vi har i dag ingenting for de som er eldst i forbundet, i
motsetning til mange andre idretter. Det hadde vært hyggelig å få
til et utvalg som kunne være en ekstra ressurs for forbundet,
samtidig som de kunne organisere møteplasser for alle de som
fortsatt ønsker å være en del av ND.

82/14-16

83/14-16

Vedtak:
Intensjonen bak forslaget er bra, men tiden for dette er ikke
moden.
Orienteringssak:
Nytt fra trener og dommerkomiteen

Anders

Status:
- Dommerseminar i Sportsdans, Sportsdrill og Freestyle/
IDO er gjennomført
- Dato for neste års dommerseminar er diskutert. Ønske
om å avholde seminaret senere på høsten, og ha det
hvert andre år i januar i forbindelse med ledermøte
- Ønske om en tydeligere forskjell på trenerseminar og
dommerseminar
- Forskjellen på det å sitte i verv og det å jobbe som
fagperson må defineres. Hva kreves i et frivillig, ikke
betalt, verv og hva skal godgjøres?
- Ønske om faste standardsatser for alt som skal leveres,
og at disse heves. De har vært uforandret i mange år.
- Det må inngås klare avtaler med alle som skal utføre
oppdrag. Ingenting skal betales ut før ferdigstillelse, og
før ND har mottatt produktet.
Orienteringssak:
Referat fra avholdte møter:
Møte med NDs regioner
Møte avholdt på Gardermoen 17.juni med
regionslederne og NDs presidentskap, i tillegg til
generalsekretær og organisasjonskonsulent
De viktigste tingene som kom opp:
- God kommunikasjon viktig mellom alle ledd, spesielt
ønskelig med bedre dialog/ kontakt med seksjonene
- Nasjonale terminlister må være ferdig tidligere
- Det må etterstrebes å avholde konkurranser i alle
regioner (nasjonale og regionale)
- Den aktuelle regionen må involveres bedre når det
igangsettes tiltak, som breddesamlinger, innenfor deres
region
-

WDSF AGM
Det er utarbeidet etisk reglement for alle verv
Chairman er endret til Chairperson
Sak oppe vedrørende sanksjonering av utøvere som

Beate

Harald/
Morten

-

-

-

-

-

-

-

-

deltar i mesterskap under annet forbund. Det er nå opp
til hvert enkelt nasjonalt forbund om de ønsker å
sanksjoner mot par som har deltatt i mesterskap i
konkurrerende forbund. Dette har vært veldig uklart
tidligere! Norge må ta stilling til hva vi ønsker.
Russland har trukket seg ut av det europeiske WDSF
WDSF har ønske om å begynne med andre grener, som i
dag ligger under IDO. Norge på talerstolen og uttrykte
sin støtte til IDO
WDSF PD AGM
41 nasjoner representert
Norge ble gratulert som VM-vinnere i PD i 2014 ved
Janick Glud Løwe og Pia Lundanes Løwe!
WDSF PD benytter nesten samme
konkurransereglement som WDSF
Brukte mest tid på å vedta påmeldingsfrist til
konkurransene,3 måneder ble vedtatt. Kunne åpne for
senere påmelding dersom det ikke førte til lenger
konkurranser eller økte kostnader for arrangør.
Færre og færre par, men antall dommere øker
Ingen store saker i år

Grethe

IDO AGM
Det er viktig at vi sender dansere til mesterskap i Special Anders
Couple dances (Blant annet West Coast Swing og Salsa)
Det ble uttrykt en bekymring over at svært mange
oppgaver ble fordelt mellom medlemmene i presidiet, og
at organisasjonen vil være sårbar dersom en av disse
personene skulle falle fra.
Kritikk for at organisasjonen er for lite demokratisk og at
sentrale personer tar mange av oppgavene
Forholdet til WDSF ble presisert, Norge fikk honnør for
sin klare støtte i saken
Det er ikke ønskelig med kontantbetaling. Det er stort
sett kun Norge som fortsatt betaler deltageravgiften
kontant. Dette må vi finne en løsning på
IDO har hatt 10% vekst siste året
Presentasjon av system for elektronisk bedømming,
Tom
Linum, ble gitt.
WRRC AGM
Nytt bedømmingssystem i Boogie Woogie er innført.
Aina Nygård har ledet komiteen som har jobbet med
dette. Systemet er utarbeidet for at det skal bli større
grad av rettferdighet, og enklere for publikum å forstå
bedømmingen.
Nytt bedømmingssystem i Rock'n Roll også ferdigstilt.
Tett samarbeid mellom de nordiske landene. 3 — 4 møter
i nordisk komite avholdt.
Swing Fun er innført som ny gren under Nordisk
Mesterskap. Alle nasjonene stiller med utøvere innenfor
sine nasjonale grener, og konkurrerer mot hverandre.
Norge danset folkeswing, og stilte med de utøverne som
gjorde det best i NM. Veldig populært!

-
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Danmark har kommet mer på banen. Har gjennomført
breddesamling og dommerseminar, med Tom Skamo
som instruktør, og skal ha Nordisk Mesterskap i 2016.
- Dommerseminar planlagt i WRRC da det er behov for
nye internasjonale dommere.
Orienteringssaker fra Generalsekretæren:
-

One Pager — info fra admin — sendt ut i forkant av møte Mona

-

Status hjemmesider — se sak 73/14-16 (4)

-

Status lisens og overgang Lisens: 9 klubber har begynt å registrere sine
konkurranseutøvere. Ca 90 utøvere har blitt registrert.
Klubbene har fått ekstra service og support for å komme
seg over på nytt system.
Overgangsreglement: Første utkast nærmer seg ferdig og
vil bli sendt til Anders Gogstad for innspill. Etter dette
vil overgangsreglementet bli sendt ut til alle klubber og
seksjoner på høring.

-

Status sak i Sanksjonsutvalget Referat fra siste møte, med konklusjoner og vurderinger
er oversendt hovedstyret, og ble gjennomgått.
Hovedstyret trenger mer tid til å sette seg inn i saken og
anbefalingene fra sanksjonsutvalget. Dette har vært en
veldig kompleks sak, som har vært vanskelig å håndtere.

Bror

Vedtak:
Saken settes opp på neste hovedstyremøte, den 12.
oktober. Det søkes også råd og anbefalinger fra NIF før
den behandles.
Mona
-

85/14-16

Ledersamling 2016 og Dance Awards — sted og tid
Ledersamling og Dance Awards vil bli avholdt helgen 22.
— 24. januar 2016. Thon hotell Triaden og Lørenskog
Kulturhus vil være arenaer for dagen.
Eventuelt
Vedtakssak:
Representanter til Trener- og Dommerkomiteen
To representanter har trukket seg fra komiteen. Anne Mari
Furset fra Freestyle/ IDO og Tom Skamo fra Swing.
Innstilling fra Freestyle/ IDO til ny kandidat: Nancy Gogstad.
Innstilling fra Swing, Rock'n Roll og Salsaseksjonen: Jo Inge
Norum og Aina Nygård.

Mona

Vedtak:
Hovedstyret støtter innstillingene. Nancy Gogstad,Jo Inge
Norum og Aina Nygård tiltrer komiteen umiddelbart.
Orienteringssak:
Felles konkurranser i Sportsdrill i Vancouver, Canada for både
sportsdrillere og korpsdrillere.
Forsøk på å forene Sportsdrill og Korpsdrill internasjonalt.

Mona

Norges Danseforbund stilte med 4 utøvere fra Sportsdrill, som
alle gjorde det bra i sine disipliner.
Oppfordring fra WBTF om å forsøke å få til et samarbeid med
Norges Musikkorpsforbund nasjonalt.

Neste møter:
21. September — Ledermøte - HS,regioner og seksjoner
12. Oktober - HS—møte
Møte hevet kl. 22.00

Referat

NORGES
DANSEFORBUND

Hovedstyremøte nr. 08
ARBEIDSPERIODEN 2014 - 2016
Dato:
12.10.2015
Tidspkt.: kl. 17.00 — 22.00
Sted:

Radisson Blu Gardermoen

Tilstede: Harald Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Morten Engan, Bror
Myrvang (på Skype), Valter Jacobsen (på Skype), Espen Klovning, Tanja Lundal Kleiven (ikke
sak 86 og 87) Susanne Barkhald Sandberg Mona Kristiansen (r)
Forfall: Grethe Andersen og Tom Skamo
Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Sportslige resultater siden sist

Susanne

EM Showdans
Duo solo jr.
Gull: Anna Louise Kalamar-Amundsen og Sofie Bjerknes Larsen
DK 2Dance
Solo jr.
Bronse: Sarah Michelle Sandøy Helness — DK 2Dance
VM 10-dans
Kvartfinale:Jonas Alexander Pettersen og Helene Spilling - LSK
Dans
VM Disco Freestyle
Solo jr. jenter:
Bronse: Tuva Karine Åkvåg — DK Studio].
Solo sr. jenter:
Gull: Selina Japp — DK 2Dance
Sølv: Hannah Lovise Bendigtsen — DK Studiol
Solo sr. gutter:
Gull: Øyvind Gull — DK StudioI
Sølv: Aron Bye — Victory Dance
VM Disco
Solo jr. jenter:
Gull: Sofie Bjerknes Larsen — DK 2Dance
Solo sr. jenter:

Gull: Stine Larsen Nedgård — DK Studiol
Bronse: Vibeke Andreassen — DK 2Dance
Solo sr. gutter
Gull: Øyvind Gulli — DK Studiol
Duo senior gutt/ jente:
Gull: Vibeke Andreassen og Øyvind Gulli — DK Studiol

86/14-16

Small Group senior:
Sølv: Bounce — DK Studiol
Vedtakssak:
Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 07

Harald

Vedtak:
Knut Westby er ikke enig i formulering av vedtaket i sak 70/1416 og ønsker at saken tas opp på nytt.
Saken tas opp på nytt senere i møtet (se sak 89/14-16).

87/14-16

Referatet godkjennes.
Vedtakssak:
Sanksjonsutvalgets innstilling til HS og endringer i
barneidrettsbestemmelsene
-

-

Anbefaling fra Sanksjonsutvalget og NIFs advokat om å
innføre karantenetid ved bytte av klubb og ved inn og
utmelding av samme klubb
Anbefaling fra Sanksjonsutvalget å nekte medlemmer
deltagelse i konkurranser som arrangeres utenfor ND i
Norge.

Hovedstyret tar innstillingen fra sanksjonsutvalget til
etterretning.
Enighet om at barneidrettsbestemmelsene er noe vi skal følge,
og at vi er nødt til å se mulighetene, og ikke bare begrensningene
de gir.
Diskusjoner rundt hvordan vi kan gjøre konkurransene og
tilbudene våre mest mulig attraktive for barnedanserne våre.
Enighet om at vi må jobbe med holdninger i klubbene og hos
trenere og foreldre, slik at de forholder seg lojalt til reglementet.
Diskusjoner rundt hvordan vi skal sanksjonere ved brudd på
barneidrettsbestemmelsene.
Vedtak:
Administrasjonen utarbeider et skriv, som sendes til alle klubber
vedrørende barneidrettsbestemmelsene og mulige sanksjoner
ved brudd. Skrivet godkjennes av hovedstyret før utsendelse.
På grunn av endringer i barneidrettsbestemmelsene under
Idrettstinget i juni, tas NDs sanksjonsreglement opp til
revidering på neste forbundsting, slik at det tilfredsstiller NIFs
lov.

Mona

88/14-16

Vedtakssak:
Felles retningslinjer og kriterier for uttak av dommere og
hoveddommere til konkurranser i ND

Beate

Diskusjoner rundt dommeruttak og hvilke retningslinjer som bør
gjelde.
I to av NDs seksjoner tar administrasjonen ut dommere etter
retningslinjer utarbeidet av seksjonene.
I de andre seksjonene/ teknisk komite tas dommerne ut av
styret.
Vedtak i Trener- og Dommerkomiteen (TDK):
Det er ikke heldig at det er et regelverk som gjelder for alle
grener. TDK ønsker at admin utarbeider et forslag med innspill
fra seksjonene som TDK vurderer ved neste TDK møte i
desember.

89/14-16

Vedtak:
Hovedstyret støtter Trener og Dommerkomiteens forslag og
ønsker at admin utarbeider et forslag med innspill fra
seksjonene, som vurderes i TDK på neste møte i desember.
Vedtakssak:
Morten
Representant til WDSF PD
Tidligere behandling: Sak 13/14-16, Sak 50/14-16 og Sak 70/1416
Valg av representant til Professional Divisjon (PD). To
kandidater er foreslått.
Skriftlig avstemning gjennomført. Anita Langset fikk fem
stemmer. Grethe Andersen fikk fire stemmer.

90/14-16

Vedtak:
Anita Langset, foreslått av sportsdansseksjonen, oppnevnes som
PD-representant for den gjenværende del av tingperioden og
rapporterer til sportsdansseksjonenes styre.
Vedtakssak:
Årsmøte WBTF
Innstilling av kandidater

Mona

Forslag til innstilling fra teknisk komite i Sportsdrill:
- Elisabeth Kleive - Nestleder i teknisk komite (gjenvalg)
- Lisa Mari Sæther — Trenerkomiteen
- Monica Molvær — Dommerkomiteen og «member at
large»

91/14-16

Vedtak:
Hovedstyret støtter teknisk komite sin innstilling.
Vedtakssak:
Handlingsplan 2015-2018
Grundig gjennomgang av hele NDs handlingsplan hvor status
for hvert enkelt tiltak ble definert.
Vedtak:

Bror

92/14-16

93/14-16

94/14-16

Hovedstyret enes om følgende vurderinger:
• Det er grenser for hvor mye planarbeid NDs klubber
evner å absorbere.
• NDs handlingsplan er kontrollert mot IPD. Det finnes
noen «planhull», som kan ivaretas gjennom justering.
• ND kan greie seg med ett plandokument for
strategi/utvikling/handling, justert en gang pr
tingperiode.
• Behold handlingsplanen, dog i lettere justert format,
fram til dansetinget i juni.
• Handlingsplanen er allerede omfattende. ND bør bygge
erfaring med denne typen styring og forankre nedover i
stedet for å komplisere dette ytterligere.
Vedtakssak:
Søknad fra LSK-Dans vedr. støtte til WDSF
dommerseminar
Vedtak:
Det internasjonale dommerseminaret støttes med kr. 15.000 fra
trener og dommerkomiteens budsjett.
Vedtakssak: Utgår
Intensjonsavtale med Kom og Dans
Vedtakssak:
Økonomi
-

-
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Mona

Harald

Mona

Nye rutiner i admin blir gjennomgått.
Alle bilag, inkludert reiseregninger, blir nå scannet.
Forhåpentligvis vil dette føre til bedre oversikt for
seksjonene.
Regnskap tom august ble gjennomgått.
ND har en solid og god økonomi.
Budsjettmøter 2016, Rammer og prioriteringer.
Diskusjoner om seksjonene bør få midler ut i fra gitte
kriterier, som for eksempel størrelse, antall konkurranser,
breddearbeid, utdanningsvirksomhet o.l, eller om de bør
få samme ramme som tidligere.

Vedtak:
Rammene til seksjonene er de samme som tildelingen for 2016.
Konkurranselisensen kommer i tillegg.
Budsjettene skal gjenspeile NDs handlingsplan og seksjonenes
egne handlingsplaner, som skal utarbeides sammen med
budsjettene. Breddeaktivitet, konkurranser, utdanning, samt
gode tiltak for rekruttering skal prioriteres i tråd med
handlingsplanen.
Seksjonene lager utdanningsbudsjett for sine grener. Budsjettene
sendes til trener- og dommerkomiteen på høring før de vedtas i
hovedstyret.
Seksjonene informeres om rammer og kriterier for tildeling.
Budsjettene skal være ferdig innen 15. november. Budsjettmøter
i uke 47og48.
Endelig budsjett vedtas på hovedstyremøte i desember.
Vedtakssak:
Innstilling av kandidater til Idrettsgallaen og

Mona

Olympiatoppen
Det har ikke kommet noe fra NIF ennå, men informasjon vil bli
sendt til seksjonene så fort vi vet hvordan prosessen vil bli.
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Vedtak:
- Seksjonene nominerer kandidater fra sine grener, ihht
gitte kriterier, og sender disse til Henriette innen 27.
oktober.
- Administrasjonen sammenfatter innspillene og
oversender forslag til vedtak til hovedstyret, som vedtar
endelig innstilling.
- Innstillingen sendes fra administrasjonen,innen fristen
den 06. november.
Orienteringssak:
Nytt fra seksjonene og regionene
Sportsdans:
-Styremøte avholdes til helgen, budsjett og landslagsaktivitet
viktige agendapunkter
-Talentteam samling og landslagssamling avholdt
-Nord Europeisk og konkurranse i Helsinki står for døren
Freestyle/ IDO-grener:
-Tildelt konkurransene for 2016
-Jobbet litt ift elektronisk bedømming. Usikker på hvilke av
systemene som brukes i ND i dag som er best for seksjonen.
-Skal i gang med å revidere konkurransereglementet
-Veldig bra periode ift toppidrett og meget sterke internasjonale
prestasjoner
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Swing, Rock'n Roll og Salsa:
-Nytt toppar I Boogie Woogie: Sondre Olsen Bye og Tatjana fra
Ukraina.
-Hoveddommerreglement og seminar er under utarbeidelse
-Nye konkurransereglement for alle grener utarbeides og skal ut
på høring
-Budsjettmøte i neste uke.
-God rekruttering i Boogie Woogie.
-Ser ut til å bli stor deltagelse under NM i november.
-Bekymret for grunnlisensen, når den kommer i januar.
Orienteringssak:
Nytt fra trener og dommerkomiteen
Møte avholdt 07. oktober. Saker som ble diskutert:
-Felles retningslinjer for dommeruttak
-Felles arena for toppidrettsutøvere. Trenger vi en komite, eller
kan dette diskuteres i ungdomskomiteen?
-Mentor for overdommere
-Dommerseminar 2016
-Søknad fra LSK vedr. støtte til int. dommerseminar
-Merkeprøver
Orienteringssak:
Representasjon og deltagelse i møter:

Morten

Espen

Beate

Harald
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24. og 25. oktober: NM i Disco med utdeling av Kongepokal —
Anders
30. og 31. oktober: NIFs Lov- og domsseminar — Harald, Beate,
Mona, Anne Spilling (Kontrollkomiteen) og Trond Harr
(Lovutvalget)
5. november: Dialogmøte NIF - Harald
7. november: Swing-NM Sandbekkhallen — Beate
14. og 15. november: NM Flerdans Kristiansand - Grethe
11. —13. desember: Christmas Dance festival, Lillestrøm - Knut
18. og 19. desember: WDSF Nord-Europeisk møte i Riga —
Harald/ Morten
Orienteringssak:
Referat fra avholdte møter:
- Ledermøte med NDs regioner, seksjoner, admin og AU:
Positiv stemning. Stor enighet. Viktigste var å møtes og å
få i gang en dialog.
- Medlemsmøte SFF:
SFFs rolle i kommersielle prosesser. Nordic Choice
avtalen ble diskutert — SFF har trukket seg som partner.
SFFs rolle i fremtiden. Idrettstinget ble diskutert.
- Dialogmøte NIF:
Hovedtema var spilletniddelsøknaden. Nytt møte 5.
november. NIFs ungdomsrepresentant Guri Ramtoft
oppnevnt som ansvarlig i Idrettsstyret for oppfølgingen
av ND. Hun kommer fra ryttersporten.
Orienteringssaker fra Generalsekretæren:
- One pager — info fra admin, ble delt ut.
- Status hjemmesider:
Dagens hjemmesider legges ned i løpet av kort fremtid.
Vi går over på enkle overgangssider før vi får nye
hjemmesider i løpet av desember.
- Status lisens og overgangsreglement:
Behovet for overgangsreglement og karantenetid ved
overganger ble diskutert. Forslag til reglement utarbeides
og sendes på høring.
- Status Ledersamling 2016:
Idrettspresident Tom Tvedt kommer. Media inviteres til
deler av samlingen, som kombineres med det planlagte
journalistseminaret.
Innspill til forslag til tema:
Redusere økonomiske hindringer for barn og unges
deltagelse i idrett. I tillegg ønsker ungdomskomiteen å
presentere seg.
- Anlegg:
Jobbes mye med. Egen veileder i KUD.Samarbeid med
SIAT
Flytbare gulv — ikke ønske fra FDJ/IDO-seksjonen
Sportsdans gulv som bør oppgraderes — bør inn i
budsjettet til sportsdans
Dans Fauske har 150kvm parkettgulv som kan lånes
bort.
Eventuelt
Vedtakssak:
Sportsdrill

Beate

Harald, Beate

Harald

Mona

Morten

Ønske om tettere dialog med teknisk komite for Sportsdrill.
Vedtak:
Representant fra komiteen vil i fremtiden bli invitert til
hovedstyremøtene som observatør. Valgfri møtedeltagelse.
Vedtakssak:
Sak innmeldt fra Urbant Utvalg:

Espen

Reaksjoner etter at det ble sendt ut invitasjon til NM i IDOgrener som i tillegg inkluderte regional konkurranse i urbane
stiler. Seksjonen for Freestyle og IDO-grener har tidligere
vedtatt at det skal være egne konkurranser for de Urbane stilene,
samt et eget NM.Komiteen for urbane stiler mener at IDOkonkurransene vil være en konkurrent til deres arrangement. Det
ble også påpekt at det er regionene som tildeler regionale
konkurranser og ikke seksjonene.
Leder i seksjonen påpeker at det vil innebære reduserte inntekter
for arrangørklubbene av IDO-konkurransen ved å fjerne urbane
stiler.
Vedtak:
Seksjonen for Freestyle og IDO-grener vil gå i dialog med
Urbant utvalg for å finne en løsning.
Orienteringssak:
World Master i Boogie Woogie i Fauske 2016
Arbeidet går bra. Sponsoravtalene er ikke landet så ennå, så
økonomisk ser det foreløpig usikkert ut. Ønske om å få sending
på NRK,alternativt TV2.

Møtet avsluttet kl. 22:05.

Valter

Referat

NORGES
DANSEFORBUND

Hovedstyremøte nr. 09
ARBEIDSPERIODEN 2014 - 2016
Dato:
14.12.2015
Tidspkt.: kl. 17.00 — 22.45
Sted:
Radisson Blu Gardermoen
Tilstede: Harald Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Grethe Andersen,
Morten Engan (Deltok via Skype), Bror Myrvang (Deltok ikke sak nr. 112, 113, 114, 115, 117,
118, 120, 121 og 122), Valter Jacobsen, Espen Klovning, Monica Molvær (observatør. Deltok
ikke sak nr. 112, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121 og 122), Heidi Jappee (observatør) og Mona
Kristiansen (r)
Forfall: Tom Skamo,Tanja Lundal Kleiven og Susanne Barkhald Sandberg.
Saks nr./
år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Sportslige resultater siden sist:
World Master Rock'n Roll, Moskva, Russland:
Bronse: Anne Ragnhild Olstad og Steinar Berg
VM Showdance, Riesa, Tyskland:
Duo:
Bronse: Anna Louise K. Amundsen og Sofie B. Larsen, DK 2
Dance
World Master Boogie Woogie, Geneve, Sveits:
Main:
Sølv: Flora Bouchereau og Thorbjørn S. Urskog
Junior:
Bronse: Stine A. Kristensen og Thomas K.Jacobsen
VM Jazz, Mikolajki, Polen:
Gull: Selina Jappee,Jazz solo
Gull: 2Dance Company,Jazz small group
Gull: 2Dance Company,Jazz formation
Bronse: Camilla Hanssen,Jazz solo
Bronse: Herman Hølmo Keim og Sophia Bråten Åkerholt
Sølv: 2Dance Company Rhytm,Jazz small group jr.
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VM Moderne, Mikolajki, Polen:
Bronse: 2Dance Company Rhytm, Moderne small group
Vedtakssak:
Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 08

Harald

103/14-16

Vedtak:
Referatet godkjennes
Vedtakssak:
Sanksjonering ved brudd på barneidrettsbestemmelsene Oppfølging av sak 87/14-16

Mona

Vedtak 1210.15:
Administrasjonen utarbeider et skriv, som sendes til alle klubber vedrørende
barneidrettsbestemmelsene og mulige sankjoner ved brudd. Skrivet
godkjennes av hovedstyr tfor utsendelse.
På grunn av endringer i barneidrettsbestemmelsene under Idrettstinget ijuni,
tas NDs sanksjonsreglement opp til revideringpå nesteforbundsting, slik at
det tilfredsstiller NIFS lov.
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Vedtak:
Det fremlagte skrivet godkjennes og sendes ut til alle klubber og
øvrige organisasjonsledd.
Vedtakssak:
Felles retningslinjer og kriterier for uttak av dommere og
hoveddommere til konkurranser i ND

Beate

Forslag til felles retningslinjer og kriterier:
-

-

-

-

Det skal være kjønnsbalanse i panelet der det er mulig
Det skal maksimalt være 1 dommer pr. klubb i et
dommerpanel. Hoveddommer kan være fra samme
klubb som en av de ordinære dommerne.
Dommerpanelet skal være balansert i forhold til erfaring
og kompetanse
Nyutdannede dommere skal føres inn i dommerlisten så
snart de er godkjent og inkluderes i uttak så snart det lar
seg gjøre.
Dommeruttak gjøres basert på et rulleringssystem, der
den som dømte forrige konkurranse kommer bakerst i
køen. Dette gjelder også for uttak av Hoveddommer
Alle godkjente dommere har rett til å dømme
konkurranser og skal inkluderes i rulleringssystemet.
Det kan kun benyttes godkjente dommere som er
registrert på NDs offisielle dommerliste.
Dommeruttak gjøres av administrasjonen i henhold til
gjeldende retningslinjer og godkjennes av seksjonen
Dommeruttak skal gjøres senest 6 mnd. før gjeldende
konkurranse

Alle grener har sine individuelle behov og ekstra retningslinjer
kan utarbeides av den enkelte seksjon.
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Vedtak:
De fremlagte retningslinjer og kriterier for uttak av dommere og
hoveddommer til konkurranser i ND vedtas for 2016, og
evalueres etter årsslutt 2016.
Vedtakssak:

Mona

H.M.Kongens pokal 2016
Behandlet per mail.
Svar fra: Tom,Harald, Beate, Valter, Tanja, Bror, Grethe, Knut,
Morten og Anders. Alle enige i vedtaket!
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Vedtak:
H. M. Kongens pokal tildeles Swingseksjonen,gren: Boogie
Woogie for 2016
Vedtakssak:
Støtte til streaming av Christmas Dance
Behandlet per mail

Mona

Svar fra: Harald, Knut, Beate, Valter, Morten, Grethe, Anders,
Bror. Flertallet støtter vedtaket.
Vedtak:
HS er opptatt av at dans kommer mest mulig frem i media. I
mangel av interesse fra tradisjonelle TV-kanaler, så vil streaming
være et godt alternativ. HS er innforstått med at
konkurransearrangører normalt ikke vil være villige til å ta en
kostnad for streaming alene, med mindre dette betaler seg
gjennom reklame- eller sponsorinntekter. HS vil derfor utarbeide
retningslinjer for økonomisk støtte til streaming fra større,
fortrinnsvis internasjonale, konkurranser. HS vil også vurdere
om slik støtte skal gis fra sentrale budsjetter, eller om det skal
innarbeides en budsjettpost for dette i seksjonenes budsjetter.
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109/14-16

I påvente av utarbeidelse av slike retningslinjer beslutter HS å
støtte streaming fra Christmas Dance Festival med et bidrag på
kr 10.000,-. Dette er et enkeltstående vedtak som ikke skal danne
presedens for eventuelle nye søknader
Vedtakssak:
Anders
Lojalitet til ND
Flere dansere og trenere velger i dag å prioritere konkurranser i
konkurrerende forbund istedenfor å delta i NDs konkurranser.
Dette er ikke heldig!
Vedtak:
Alle klubber i ND oppfordres til å støtte lojalt opp om våre
termin befestede arrangement til fordel for konkurrerende
virksomhet. Alle NDs tillitsvalgte skal være lojale mot ND,NDs
arrangement og klubber.
Vedtakssak:
Møteplan 2016
Vedtak:
AU møte: 22.01.16, Triaden, Lørenskog (ledersamling)
HS møte: 07.03.16, Gardermoen
HS møte: 02.05.16, Gardermoen
HS møte: 17.06.16, Gardermoen (forbundsting)
HS møte: 29.08.16, Gardermoen
HS møte: 17.10.16, Gardermoen
HS møte: 12.12.16, Gardermoen
Vedtakssak:

Harald

Mona

Satsning på Streaming av NDs Norgesmesterskap
Det er ønskelig å sette av et større beløp for å kunne streame alle
NDs Norgesmesterskap, samt internasjonale konkurranser i
Norge.
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Vedtak:
Hovedstyret ønsker å øke satsningen på streaming, PR og
pressevakter. Hovedstyret ber administrasjonen om å utarbeide
et forslag til kostnadsramme, som innarbeides i budsjettet og
behandles på AU møte i januar.
Satsning på PR og pressevakt

Mona

Det er ønskelig å sette av et beløp i budsjettet for 2016 til PR og
pressevakter.
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Vedtak:
Se vedtak i sak 109/14-16.
Vedtakssak:
Økonomi
Budsjett 2016

Mona

Alle grenseksjoner har levert inn første utkast til budsjett.
Budsjettmøter avholdt med Swing, Sportsdrill, Sportsdans og
grenseksjon for Freestyle og IDO-grener.
Første budsjettutkast viser et underskudd på ca. 2.5 millioner
kroner.
Økonomien i forbundet er god og det er enighet i hovedstyret
om at det er ønskelig å øke satsningen på bredde, rekrutering og
media/ kommunikasjon i 2016.
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Vedtak:
Det budsjetteres med et underskudd på ca. 1 million ihht til
vedtatt langtidsbudsjett for 2016.
Administrasjon fremmer forslag til kutt, som behandles på AU
møte i januar.
AU får delegert myndighet til å vedta endelig budsjett på AU
møte den 22.01.16.
Vedtakssak:
Personal
Geir blir pappa i april!
Mona blir mamma i mai!
Arve Tonning har fått tilbud om 20% stilling som
Integreringskonsulent.
Vedtak:
Stillingen som Fungerende. Generalsekretær lyses ut.
Arve Tonning tiltrer stillingen som «Integreringskonsulent
Vestlandet» 01.01.2016 med varighet ut 2016, dersom han godtar
tilbudet.
Ansvarsområder:

Mona
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- Bredde og rekrutteringstiltak innen dans for
funksjonshemmede
- Gjennomføre dans på aktivitetsdager/leirer for
funksjonshemmede.(stand/oppvisning osv.)
- Utvikle konkurransetilbudet for funksjonshemmede.
- Utvikle og holde kurs innen dans for funksjonshemmede
- Gi informasjon og rådgivning.
- Arrangere samlinger/workshops.
Vedtakssak:
Bestemmelser for konkurransearrangør

Mona

Vedtatt på ektraordinært ting i 2013.
Det er gjort noen rettelser, som bla gjelder følgende:
- Innføring av lisens
- Bytte av navn fra krets til region
- Opprettelse av Urbant Utvalg
- Hovedstyrets representant på NM
- Endringer i lay-out
- Små justeringer av feil
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Vedtak:
Bestemmelser for konkurransearrangør vedtas og sendes ut til
alle klubber og øvrige org. ledd.
Vedtakssak:
Antidoping policy for Norges Danseforbund

Mona

Det er krav om at alle særforbund under NIF skal ha en
antidoping policy. Vi har hatt to møter med Antidoping Norge
og kommet frem til et forslag til handlingsplan.
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Vedtak:
Den fremlagte «Antidoping policy» for Norges Danseforbund
vedtas
Diskusjonssak:
Adgang til å gjøre unntak fra barneidrettsbestemmelsene
På siste Idrettsting ble det vedtatt en endring i
barneidrettsbestemmelsene som sier at særforbund i særlige
tilfeller kan gjøre unntak fra regel 2 c) og d). Disse reglene
regulerer deltakelse i konkurranser i utlandet for utøvere som
fyller 11 eller 12 år i konkurranseåret, henholdsvis deltakelse av
barn fra andre land i konkurranser i Norge. Unntakene skal
godkjennes av Idrettsstyret.
ND har oversendt en søknad til NIF, på vegne av en utøver,
som ikke har et tilstrekkelig konkurransetilbud i ND.
Diskusjoner i styret om hva som bør defineres som et
«tilstrekkelig konkurransetilbud» i ND.
Diskusjoner også om hva som bør betegnes som konkurranse,
og om regelen også gjelder festivaler i utlandet, som har mer
fokus på det sosiale og har til hensikt å være familiearrangement.

Morten
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Vedtak:
Vi avventer tilbakemelding fra NIF i saken som er sendt inn, og
gjenopptar diskusjonen i hovedstyret når saken er ferdig
behandlet i Idrettsstyret.
Orienteringssak:
Innstilling av kandidater til Idrettsgallaen og
Olympiatoppen
Behandlet per mail.

Mona

Svar fra: Knut, Beate, Anders, Grethe, Tom,Espen.
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Vedtak:
Åpen klasse: Thorbjørn og Flora
Årets mannlige utøver: Øyvind Gulli
Årets kvinnelige utøver: Stine Larsen Nedgård
Årets trener: Aina Nygård og Jo Inge Norum
Orienteringssak:
Nytt fra seksjonene
Sportsdans og CWDCL:
- Christmas Dance Festival, NDs eneste internasjonale
konkurranse i 2015 ble gjennomført i helgen. Et godt
gjennomført arrangement, som ble streamet på NRK.
Gode resultater for flere av de norske utøverne
- Neste TTN samling er i januar, samtidig som
ledersamlingen og Dance Awards.
er planlagt TTN samling i Region Midt, etter ønske
Det
fra regionen
- Anita Langset skal delta på neste styremøte, som PD
representant, for å diskutere det videre PD arbeidet og
legge planer for dette.
- To nye PD-dommere godkjent fra Norge.

Morten

Freestyle og IDO-grener:
- Veldig god høst med veldig gode resultater i samtlige
EM og VM.Eneste grenen som ikke har topplasseringer
er Streetdance.
- Ekstra satsning på Urbane Stiler i 2016,som
forhåpentligvis vil gi et løft for seksjonen.
- Gode resultater også i Nordisk og i Disco Kid.
- Gjorde nesten rent bord i VM i jazz i senior.
- Trenger å satse mer på juniorene. Etterveksten er ikke så
god som den har vært tidligere.
- 18 konkurranser er planlagt i 2016. Seksjonen ønsker å
satse på konkurransestøtte til arrangørene, som en viktig
del av seksjonens bredde- og rekrutteringsarbeid.

Espen

Swing, Salsa og Rock'n Roll:
- Kommet godt i gang med breddesatsningen. Bredde og
rekruttering er hovedmål i 2016. Dette innebærer blant
annet samarbeid med West Coast Swing og Kom og
Dans.
- Alle landslagsdanserne deltar på Dance Awards med
show

Valter

-
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Oppfordrer alle klubber til å delta på ledersamlingen
Terminlisten for 2016 er ferdig.
Siste internasjonale konkurranse kommende helg i Lyon,
Frankrike. Forventer gode resultater
- Utfordringer ift landslagstrener(e) for 2016. Kabalen ikke
på plass.
- Fire topp par i Main Class i Boogie Woogie i 2016.
Veldig lenge siden det har vært så mange par gode par i
denne klassen.
- Stor breddesamling er planlagt i Lillestrøm til sommeren.
Dette var en stor suksess i 2015.
- Egen Boogie Woogie samling på Dombås i januar.
- Nordisk er for første gang i Danmark (Odense).
Seksjonen setter opp buss fra Oslo til konkurransen.
Orienteringssak:
Anders
Nytt fra trener og dommerkomiteen
- Dommerseminaret i 2016 er planlagt helgen 19. — 20.
august for alle grener.
- Kriterier for felles retningslinjer og kriterier for uttak av
dommere og hoveddommere til konkurranser i ND er
vedtatt, se sak 104/14-16.
- Trenerløypa er et viktig tema som diskuteres.
- Barneidrettstreneren ønskes inn i trenerløypa igjen.
TDK vurderer å fremme forslag om dette på et senere
tidspunkt.
Orienteringssak:
Bror
Handlingsplan 2015-2018
Revidert handlingsplan vil bli presentert for klubbene og øvrige
organisasjonsledd på ledersamlingen i januar. Det jobbes videre
med dette frem mot ledersamlingen.
Orienteringssak:
Referat fra avholdte møter:
- SFF:
Diskusjoner rundt SFF handlingsplan for 2016 og hva
SFF skal være. Yngve Hallen ga beskjed om at han ikke
ønsker gjenvalg som leder av SFF.
Orienteringssak:
Evaluering av NDs organisasjonsmodell

Harald

Anders

Det er nedsatt en komite bestående av:
Anders Gogstad (leder), Knut Westbye (HS), Michelle Enger
Lindøe (granseksjon), Alexandra Kakurina (region), Anne
Cathrine Røste (admin).
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Arbeidet er i gang. Et møte er avholdt, nytt møte er planlagt til
neste uke. Utfallet av første møte er at det ikke er ønskelig å
fremme forslag om endring av organisasjonen på nåværende
tidspunkt, men at organisasjonsleddenes arbeid- og
ansvarsoppgaver presiseres ytterligere.
Orienteringssaker fra Generalsekretæren:
- One pager — info fra admin:
One-pageren er sendt ut til alle i hovedstyret.

Mona

Status lisens og overgang:
Utkast til overgangsreglement er sendt ut på høring til
alle klubber. Fått innspill fra 2 seksjoner og 1 komite så
langt.
Grunnlisens innføres fom januar. Vi er i rute. Mange
klubber er allerede over på Klubbadmin og er klare.
- Status Ledersamling 2016:
Bra oppslutning av de tillitsvalgte, nå må vi få med
klubbene. Flere av de foreslåtte foredragsholderne i det
første utkastet til program har takket nei. Det jobbes
med alternativer.
Eventuelt
-

Status NDs parkettgulv
Spørsmål vedrørende NDs parkettgulv og hva som er status her.
Det er nedsatt en komite som skal se på saken, da gulvet vi har
er ca. 20 år gammelt og slitt. Komiteen bes om å jobbe videre
med dette og komme tilbake til hovedstyret med en anbefaling.

Morten

Referat

NORGES
DANSEFORBUND

Hovedstyremøte nr. 10
ARBEIDSPERIODEN 2014 - 2016
Dato:
07.03.2016
Tidspkt.: kl. 17.00 — 22.00
Sted:

Radisson Blu Gardermoen

Tilstede: Harald Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Grethe Andersen,
Tanja Lundal Kleiven (ikke 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 og 139), Tom Skamo, Morten
Engan (ikke sak 136, 137, 138 og 139), Bror Myrvang, Monica Molvær (observatør, ikke sak 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 og 140), Heidi Jappee (vara for Espen Klovning), Valter
Jacobsen (ikke sak 125 og 127, 136, 137, 138 og 139) Geir Andre Dalhus (admin, kun sak 125 og
sak 127) og Mona Kristiansen (r)
Forfall:, Espen Klovning

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Sportslige resultater siden sist

Seksjonsledere

Boogie Woogie:
World Master Boogie Woogie, Hammarø — Sverige, 5. Mars
2016
Voksen klasse: 36 deltakende par.
5. plass: Sondre Olsen Bye — Tatiana Georgiievska
7. plass: Thomas Kildal Jacobsen — Stine Aparicio Kristensen
Junior klasse: 21 deltakende par.
1. plass: Adrian Ulleland — Stine Bolsønes
3. plass: Elias Dypaune — Isabell Skjellhaug
7. plass: Andreas Moland — Synne Jacobsen
Sportsdans:
EM-10-dans, København, 20. — 21. februar
Voksen klasse:
15. plass (Kvartfinale) — Jonas Pettersen og Helene Spilling
Copenhagen Open, København,20. — 21. februar
Junior 2, 10-dans:
4. plass: Vesle Kleveland og Norunn Ringvoll
WDSF International Open, Grand Prix Dynamo, Moskva,
05. — 06. mars
6. plass: Petter Engan og Kine Mardal

124/1446

125/14-16

Vedtakssak:
Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 09
Vedtak:
Referatet godkjennes
Vedtakssak:
Overgangsreglement
Oppfølging av vedtak i AU

Harald

Bror

Sak 20/14-16, AU møte nr. 3
Vedtakssak:
Overgangsreglement
Gjennomgang avforslag til overgangsreglement.
Forslaget til overgangsreglementet har vært ute på høring Swingsekfonen,
Freestyle- og IDO-sekjonen, samt Trener og dommerkomiteen har kommet
med høringssvar.
Flere klubber har kommet med tilbakemeldinger muntlig, men ikke sendt
inn.
Detpåpekes at det er viktig at reglementet seespå som en helhet, og at
hovedstyret, når de skalfatte vedtak, ikke kun ser hvert kapittelfor seg.
Vedtak:
Hovedstyretpresenteresfor et revidert overgangsreglementpå hovedstyremøte i
mars. Sammen med reglementet oversendes innkommende høringssvar.
Hovedstyret ble informert om hvorfor det er ønskelig med et
slikt reglement, samt arbeidsprosessen, og ble presentert for et
revidert overgangsreglement.
Mange diskusjoner rundt hva reglementet faktisk skal regulere og
hva innholdet bør være. Enighet om at det bør være så enkelt og
oversiktlig som mulig.

126/14-16

Vedtak:
Hovedstyret jobber videre med dokumentet frem mot neste
hovedstyremøte. Høringsinnspill sendes Bror, som koordinerer
innspillene og utarbeider et nytt revidert overgangsreglement på
hovedstyremøte i mai.
Vedtakssak:
Barneidrett
Oppfølging av sak 115/14-16:
Sak 115/14-16- Diskusjonssak:
Adgang til å gjøre unntak fra barneidrettsbestemmelsene
På siste Idrettsting ble det vedtatt en endring i barneidrettsbestemmelsene
som sier at særforbund i særlige tilfeller kan gjøre unntakfra regel2 c) og
d). Disse reglene regulerer deltakelse i konkurranser i utlandetfor utovere
somfyller 11 eller 12 år i konkurranseåret, henholdsvis deltakelse av barn
fra andre land i konkurranser i Norge. Unntakene skalgodkjennes av
Idrettsstyret.

Mona

ND har oversendt en søknad til NIF,på vegne av en utover, son:ikke har
et tilstrekkelig konkurransetilbud i ND.
Diskusjoner i styret om hva som bør defineres som et «tilstrekkelig
konkurransetilbud» i ND.
Diskojoner også om hva som bar betegnes som konkurranse, og om regelen
også gjelderfestivaler i utlandet, som har merfokuspå det sosiale og har til
hensikt å værefamiliearrangement.
Vedtak:
Vi avventer tilbakemeldingfra NIF i saken som er sendt inn, og
gjenopptar diskusjonen i hovedfyret når saken erferdigbehandlet i
Idrettsstyret.
Tilbakemelding fra NIF 14.01.2016:
Dere må gjøre denne mer generell dersom den skal kunne
behandles. Det kan ikke gis dispensasjon for en person. Dere må
enten søke for grenen, eller finne en annen vinkling
kjønn/geografi etc for at dette skal kunne behandles.
BehandletiAU møte nr. 3, sak nr. 21/14-16.
Vedtakssak:
Søknad vedr. unntak fra Barneidrettsbestemmelsene
Vi harfått tilbakemeldingfra NIF om at de ikke behandler
enkeltsøknader, og at vi måfremme en generellsøknad dersom vi ønsker
saken behandlet.
Vedtak:
Det utarbeides etforslag til en generell saknad, med utgangspunkt i den
innsendte søknaden, som oversendes Idrettsstyret til behandling.

127/14-16

Vedtak:
Hovedstyret støtter AUs innstilling.
Vedtakssak:
Søknad fra LSK Dans vedr. Christmas Dance 2015 og 2016
Møtet avholdt mellom representanter fra LSK Dans,
sportsdansseksjonen og hovedstyret den 03. mars.
Hovedstyret ønsket å diskutere saken på prinsipielt grunnlag.
Enighet om at det er ønskelig med internasjonale konkurranser i
Norge og at det lages felles retningslinjer som gjelder for alle
grenene.
Diskusjoner om det årlig bør avsettes og øremerkes penger til
internasjonale konkurranser i Norge i NDs budsjett. I
utgangspunktet er det ikke ønskelig å gi underskuddsgarantier til
arrangement.
Vedtak:
Hovedstyret er veldig positiv til at det arrangeres internasjonale
konkurranser i Norge. HS ønsker å behandle saken på et
generelt grunnlag og ber om at det utarbeides retningslinjer som
ses i sammenheng med budsjettbehandlingen for 2017.

Morten

128/14-16

HS ser det som naturlig at søknaden fra LSK Dans behandles i
seksjonen før den behandles i HS,og kan på det grunnlaget ikke
behandle søknaden i møte 07. mars 2016.
Vedtakssak:
Godkjenne terminlister 2016

Harald

Seksjonenes terminlister ligger her:
http://dansing.no/kalender/

129/14-16

Vedtak:
Terminlistene for 2016 godkjennes
Vedtakssak:
Representasjon 2016

Harald

Gjennomgang av aktuelle arrangement.
Vedtak:
Hovedstyret representerer på følgende arrangement og med
følgende personer:

130/14-16

NM Sportsdrill, 15. — 17. april, Ålesund Sportsdrill — Grethe
Årsmøte SFF,25. mai, Ullevål Stadion - Harald
NM Freestyle, 28. — 29. mai, Studio 1 DK - Beate
Ledersamling NIF,03. — 04. juni — Harald og Silje (Fung. GS)
AGM WDSF,11. —12. juni, Roma — Harald
AGM WDSF PD,11. —12.Juni, Roma - Grethe
NM Standard og Latin, 11. —12. juni, LSK Dans - Knut
AGM IDO,25. — 26. juni, Gibraltar — Anders
Vedtakssak:
Sportsdrill
Oppfølging av vedtak i AU
Sak 19/14-16, AU mote nr. 3
Vedtakssak:
Sportsdreil
Sak spilt inn av .Spjelkavik Sportsdrillklubb vedr. ønske om egne
gutteklasser i konkurransene.
Vedtak:
Idrettspolitisk dokument sier at det skal legges til rettefor at alle skal
kunne delta i norsk idrett, under visjonen «Idrettfor alle». Norges
Danseforbund må legge til rette slik at alle våre dansere, som ergamle nok,
får konkurrere, og ikke kun danse oppvisning. Dette vilforhindrefrafall,
noe som er svært viktig i ungdomsidretten.
På bakgrunn av dette ønsker AU åfremmefolgende innstilling til
hoveds yretfor endelig vedtak:
Såfremt det ikke er mange nok gutter til åfylle en gutteklasse, skaljenter
oggutterfå konkurrere sammen, og bli bedømt mot hverandre i lokale,
regionale og nasjonale konkurranser. Unntak er Norgesmesterskap og
konkurranser hvor det er uttak til internasjonale mesterskap. I disse
konkurransene deltargutter ogjenter sammen, men vil bli bedømt separat.
Dette vilg/øre atplasseringene ikke vilfå innvirkningpå internasjonale
uttak og deltagelse.

Mona/ Monica

Se også saksunderlag fra teknisk komite i sportsdrill (nytt) og
saksunderlag fra AU-møte.
Monica, leder av teknisk komite for Sportsdrill, la frem
komiteens innstilling til saken, og begrunnet denne.
Vedtak:
Hovedstyret støtter AUs innstilling, men presiserer at det skal
være egen gutteklasse dersom det er to gutter eller mer i
konkurransen.

131/14-16

Vedtaket gjøres gjeldende fom NM i Sportsdrill, 15. — 17. april.
Det kan avholdes konkurranser i egne gutteklasser når det er to
eller flere gutter.
Vedtakssak:
Handlingsplan 2015-2018

Bror

Veien videre etter ledersamlingen, hvor planen ble gjennomgått.
Ingen ønsker om endringer i planen, men ønske om tre
tilføyelser, som vi bør se nærmere på;
(1) Internasjonalisering
(2) Undersøkelse om treneres, dommeres og tillitsvalgtes alder
og kjønn
(3) Digitalisering
Diskusjoner om vi har kapasitet til å legge til enda flere
innsatsområder.
Vedtak:
Handlingsplanen er veldig omfattende slik den er. Det er
viktigere med få gode tiltak, enn å legge til enda flere tiltak, som
er gode, men som vi ikke klarer å gape over.
Behandling av innsatsområdene som kom opp på
ledersamlingen:
(1) Internasjonalisering:
Dette er et veldig godt forslag, men på nåværende tidspunkt har
forbundet ikke kapasitet til å ta dette inn som et innsatsområde i
handlingsplanen.
(2) Undersøkelse om treneres, dommeres og tillitsvalgtes alder
og kjønn:
Dette kan være interessant statistikk å ha, og en fin oppgave for
feks studenter fra NIH neste gang vi får noen på praksis.
(3) Digitalisering:
Dette er et veldig viktig område, og vi skal være gode på digital
kommunikasjon. Vi har ansatt en kommunikasjonskonsulent,
som skal jobbe med dette, men vi har ikke kapasitet til å lage en
større utredning på området.

132/14-16

Bror får fullmakt til å fremme forslag til tiltak som kan strykes i
planen, til neste styremøte, den 02. mai.
Vedtakssak:
Vurdering av «diskusjonsforum» som alternativ til mail

Mona

Utfordring å holde oversikt når sakene behandles på mail.
Alternative kanaler for saksbehandling kan være:
- Facebook
- Styreportalen til NIF (sharepoint løsning)
- Trello.corn
- Andre

133/14-16

Vedtak:
Det opprettes en lukket/hemmelig Facebookgruppe for
hovedstyret, hvor styret kan diskutere saker, som alternativ til
mail.
Vedtakssak:
Medaljeoversikt — Tom A. Schanke

Harald

Vi har fått tilbud fra Tom A. Schanke om å kjøpe digital
medaljeoversikt i dans.

134/14-16

Vedtak:
Norges Danseforbund takker for tilbudet fra Tom A. Schanke,
og kjøper den digitale presentasjonen av alle kongepokalvinnere
og medaljer/ vinnere i VM og EM,i alle dansegrener for kr.
5000,Diskusjonssak
Saker spilt inn fra Trener- og Dommerkomiteen vedr. økte
honorarsatser for trenere, dommere og kursholdere,
muligheter for å få dekket kostnader knyttet til utdanning/
opprettholdelse av lisenser, samt bruk av lisenspenger.
Disse sakene bør konsekvensutredes før vedtak fattes, da det vil
bety store endringer for utdanningsvirksomheten vår, og NDs
totale budsjett.
Det er generelt viktig at vi anerkjenner norske trenere og
dommere. Vi ønsker også at norske dommere skal være
anerkjent internasjonalt og få internasjonale oppdrag. Det er
også en felles oppfatning om at det ikke er veldig lønnsomt å
være dommer i Norge, når man ser kostnader knyttet til lisenser
og utdanning opp mot honorarene for dommeroppdrag.
Diskusjoner rundt hvor evt ekstra belastninger bør ligge. ND har
budsjettert med et stort underskudd i år. Ytterligere kostnader vil
gi mindre penger til seksjonene, uansett om de legges i budsjettet
til ND sentralt eller belastes seksjonene, da den totale potten
ikke blir større.
Viktige prinsipper for det videre arbeidet:
- Hva er vanlige satser i andre, sammenlignbare idretter?
Det ble poengtert at det er viktig at dansen ikke beveger
seg bort fra resten av idretten, og blir mer kommersiell.
Vi er en del av norsk idrett, og skal ligge på samme nivå
som andre sammenlignbare idretter.
- Hva vil ligge til grunn for tildelingene for de neste årene?
Det er viktig at vi ikke øker satsene, eller tar på oss flere
faste kostnader før vi vet hva inntektsgrunnlaget vårt for
de neste årene vil være. Blir vi belønnet for å holde flest

Mona

-

-

135/14-16

mulig kurs og få flest mulig utdannet, er det en stor
ulempe om vi må kutte antall kurs, eller øke
egenandelene på disse for å ha råd til å lønne
kursholderne. Dette vil gi oss mindre penger tilbake fra
NIF.
Hva bør lisenspengene fra trenere og dommere benyttes
til? I tingvedtaket heter det at disse skal gå tilbake til
fagsamlinger og seminarer for trenere og dommere. Da
kan vi ikke bruke de til å subsidiere internasjonale
lisenser for noen dommere.
Hvilke faktiske behov har seksjonene for :
- Dommere — nasjonale og internasjonale
- Hoveddommere — nasjonale og internasjonale
- Eksaminatorer — nasjonale og internasjonale
- Trenere
Dette må defineres før det avgjøres hvor midlene skal
benyttes.

Vedtak:
Administrasjonen får i oppdrag å lage en konsekvensutredning,
som legges frem på neste hovedstyremøte.
Orienteringssak:
Personal

.

Mona

Det ble gjort rede for tre nyansettelser og øvrige
omorganiseringer i administrasjonen.
-

136/14-16

Silje Særheim er ansatt som Fungerende
Generalsekretær. Erstatter Mona som går ut i permisjon
28. april. Silje starter i stillingen i slutten av april.
- Alice Marie Johansen er ansatt som
Kommunikasjonskonsulent. Erstatter deler av stillingen
til Geir som slutter 31. mars. Alice Marie starter i
stillingen 14. mars.
- Janne Krågå er ansatt som Utviklingskonsulent. Erstatter
deler av stillingen til Geir og Eirik. Janne starter i
stillingen 01. juni.
- Eirik går inn i stillingen som toppidrettskonsulent for
Henriette, som går ut i permisjon i midten av juli.
- Anne Cathrine får ny stillingstittel som
Organisasjonssjef.
Orienteringssak:
Nytt fra seksjonene og teknisk komite i sportsdrill
Freestyle og IDO-grener:
- Jobber med terminlister for 2017. Litt delte meninger i
styret om hvordan prioriteringene bør være.
- Fokus på utdanning.

137/14-16

De øvrige seksjonene og sportsdrill hadde forlatt møte da saken
ble behandlet.
Orienteringssak:
Nytt fra trener og dommerkomiteen
- Har jobbet med sakene som ble diskutert under sak 134.

Anders

Dommerseminar 2016 har også vært en prioritert
oppgave
Orienteringssak:
Referat fra avholdte møter:
- SFF,02.03.16 (Harald og Mona deltok)
Tom Tvedt var til stede og informerte om behovet for
bedre dialog med særforbundene, og ønske om flere
møteplasser for NIF,særforbundene og idrettskretsene.
Handlingsplanen for 2016-2018 ble diskutert. Dans tok,
nok en gang, opp kommunikasjon som ønsket
innsatsområde, samt ønske om mer fokus på mangfoldet
i norsk idrett. NIF vil tilby presidentskole for nye og
gamle presidenter til høsten.
Forslag til ny leder for SFF ble presentert.
Saker fra Generalsekretæren
- One pager fra administrasjonen
Denne ble gjennomgått. Spørsmål til dommeruttak i
Freestyle- og IDO-konkurranser.
Eventuelt
-

138/14-16

139/14-16

140/14-16

Harald

Mona

Vedtakssak:
Tanja
Vedtektsendringer Ungdomsutvalget
Forslag fra ungdomsutvalget om å endre §3 i vedtektene for
ungdomsutvalget.
Det står ingen nedre aldersgrense i vedtektene, utvalget foreslår
å sette den til 15 år. De foreslår videre å heve aldersgrensen til 26
år,_da dette harmonerer med øvrig praksis i forbundet.
Utvalget foreslår følgende endring:
Ungdomsutvalget velges for tingperioden og sitter i to
år. Medlemmer av ungdomsutvalget skal være mellom 15 til 26
år.
Videre er det vært et ønske om å utvide ungdomsutvalget.
Utvalget foreslår derfor et tillegg på 3.2 vedr sammensetning:
Følgende personer tas opp i ungdomsutvalget:
-

Ungdomsrepresentanten i sportsdrill
Ungdomsrepresentanten i Danseregion øst-Norge
Ungdomsrepresentanten i Danseregion Vest-Norge
Ungdomsrepresentanten i Danseregion Midt-Norge
Ungdomsrepresentanten i Danseregion Nord-Norge

Vedtak:
Hovedstyret gir sin støtte til endringene, og ønsker dette
behandlet på tinget.

Vedtakssak:
Deltagelse i NM:
Hvem kan delta på NM,er det for eksempel krav om norsk
statsborgerskap?
Saken utsettes til neste møte

Morten

Møte hevet Id. 22.55

Referat

NORGES
DANSEFORBUND

Hovedstyremøte nr. 11
ARBEIDSPERIODEN 2014 - 2016
Dato:
02.05.2016
Tidspkt.: kl. 17.00 — 22.00
Sted:

Radisson Blu Gardermoen

Til stede: Harald Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad,
Knut Westbye, Grethe Andersen,Tanja Lundal Kleiven,Tom
Skamo, Morten Engan, Bror Myrvang(via skype), Monica
Molvær, Heidi Jappee (vara for Espen Klovning), Valter
Jacobsen, og Silje Særheim, Anne Cathrine Røste (r)

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Sportslige resultater siden sist

Seksjonsledere

Seksjonslederne orienterte om sportslige resultater fra sine
grener.

141/14-16

142/14-16

Vedtakssak:
Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 10
Forslag til vedtak:
Referatet er godkjent
Vedtakssak:
Overgangsreglement
Oppfølging av vedtak i HS og AU
Vedtak HS-møte nr. 10, sak nr. 125,07.03.2016:
Vedtak:
Hovedrtyretjobber videre med dokumentetfrem mot neste hovedstyremøte.
Heringsinnspill sendes Bror, som koordinerer innspillene og utarbeider et
tyr tt revidert overgangsreglementpå hovedstyremøte i mai.
Swing- freestyle og sportsdrill mener at overgangsreglementet er
for omfattende for deres grener.
Vedtak:

Harald

Bror

Overgangsreglementet bør forenkles. Administrasjonen
utarbeider et forslag til overgangsreglement basert på innspill fra
seksjoner og regioner og TDK.
143/14-16

Vedtakssak:
Tingsaker
-

Årsberetning rettes opp Ledersamlingen helgen 21/22
Årsregnskap
Lovendringer
- Ungdomsutvalget: Vedtatt
- Sanksjonsreglementet
- Ny lovnorm for særforbund
https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-ogforskrifter/

-

Revidert handlingsplan
Langtidsbudsjett
Organisasjon nn
Innstilling til ny valgkomite
Annet!?

Anne Cathrine/
Mona

Vedtak:
Økonomi: 2016 budsjetteres med en underskudd på 1,3
mill.
Endring i vedtekter til ungdomsutvalget er vedtatt
Langtidsbudsjettet skal utarbeides av administrasjonen og
behandles pr mail
Lovnorm for Norges Danseforbund oppdateres i forhold til
NIFs lov.
Strategiplanen legges frem for tinget for ytterligere 4 år.
Innstilling til ny valgkomite:
Hovedstyremedlemmene foreslo en rekke kandidater. Harald
Bråthen lager på vegne av Hovedstyret forslag til ny valgkomite
for perioden 2016-2018.
144/14-16

Vedtakssak:
Internasjonale deltagelse i NM og nordisk
konkurransesamarbeid
Konkurransesamarbeid med de nordiske landene
Forslag om å åpne dansekonkurransene i Norge (bortsett
fra Norgesmesterskap)for dansere som er medlem i
respektive lands forbund/klubb tilsluttet Sveriges/Finlands- og Danmarks idrettsforbund og Olympiske og
Paralympiske komite, uten å måtte løse medlemskap i klubb i
Norge.
Det er en selvfølge at gjeldende regler for
barneidrettsbestemmelser følges og at medlemskap i
klubb/forbund er i orden.
Saken er tatt opp i komiteen for trenere og dommere:

Beate/ Morten

Sak 6:
Det er et ønske om at utenlandske dansere/par skal
kunnedelta på norske konkurranser (bortsett fra
Norgesmesterskap), uten å måtte melde seg inn i
klubb i ND.
Man ser at et 100% felles regelverk ikke er mulig å
spikre.
Vedtak:
Seksjonene må utarbeide et regelverk som fungerer
for sine grener. Utenlandsk deltagelse bør ansees
som positivt for både arrangør og deltagere. Det er
avgjørende at samtlige deltagere er innforstått med
barneidrettsbestemmelser og retningslinjer satt av
ND.

145/14-16

Vedtakssak:
Oppfølgingssaker fra TDK
Sak nr. 134, HS-møte nr. 10,07.03.2016:
Diskusjonssak
Saker spiltinn fra Trener- og Dommerkomiteen vedr. økte
honorarsatserfor trenere, dommere og kursholdere,
muligheterfor å få dekketkostnaderknyttet til utdanning/
opprettholdelse av lisenser, samt bruk av lisenspenger.
Disse sakene bar konsekvensutredesfor vedtakfattes, da det vil bety store
endringerfor utdanningsvirksomheten vår, og NDs totale budyett.
Det ergenerelt viktig at vi anerkjenner norske trenere og dommere. Vi
ønsker også at norske dommere skal være anerkjent internjonalt ogfå
internasjonale oppdrag. Det er også enfelles oppfatning om at det ikke er
veldig lønnsomt å være dommer i Norge, når man ser kostnader knyttet til
lisenser og utdanning opp mot honorarenefor dommeroppdrag.
Diskusjoner rundt hvor evt ekstra belastninger bør ligge. ND har
budjettert med et stort underskudd i år. Ytterligere kostnader vilgi mindre
penger til seksjonene, uansett om de legges i budsjettet til ND sentralt eller
belastes seksjonene, da den totale potten ikke blir større.
Viktige prinsipperfor det videre arbeidet:
- Hva er vanlige satser i andre, sammenlignbare idretter?
Det ble poengtert at det er viktig at dansen ikke beveger seg bort
fra resten av idretten, og blir mer kommersiell. Vi er en del av
norsk idrett, og skalligge på samme nivå som andre
sammenlignbare idretter.
- Hva vil ligge tilgrunnfor tildelingenfor de neste årene?
Det er viktig at vi ikke øker satsene, eller tarpå ossflerefaste
kostnaderfør vi vet hva inntektsgrunnlaget vårtfor de neste årene
vil være. Blir vi belønnetfor å holdeflest mulig kurs ogfåflest
mulig utdannet, er det en stor ulempe om vi må kutte antall kurs,
eller ake egenandelene på dissefor å ha råd til å lønne
kursholderne. Dette vilgi oss mindrepenger tilbakefra NIF.

Mona

-

-

Hva bor lisenspengenefra trenere og dommere benyttes til?I
tingvedtaket heter det at disse skalgå tilbake tilfagsamlinger og
seminarerfor trenere og dommere. Da kan vi ikke bruke de til å
subsidiere internasjonale lisenserfor noen dommere.
Hvilkefaktiske behov har seksjonenefor:
- Dommere — nasjonale og internasjonale
- Hoveddommere — nasjonale og internasjonale
- Eksaminatorer— nasjonale og internasjonale
- Trenere
Dette må defineresfor det avgjøres hvor midlene skal benyttes.

Vedtak:
Administrasjonenfår i oppdrag å lage en konsekvensutredning som legges
frem på neste hovedstyremøte.
Se vedlagte konsekvensutredning utarbeidet av
utdanningsansvarlig i administrasjonen.
Oppsummering:
Med tilbakemeldinger fra både Gym og Turn, Norges
amerikanske idretters forbund og NIF sentralt er det nokså
tydelig at NDs foreslåtte satser ligger høyere enn resten av
idretten. NIF påpekte det er opp til hvert enkelt særforbund og
vedta slike satser, men bør ha i baktanken selve essensen med
det å drive med idrett. Samtlige forbund blir frarådet høye
honorarsatser da dette normalt øker kursavgiften, som igjen
reduserer antall kursdeltakere. En av de største utfordringen til
idrettsforbundet i dag er nettopp dette med å til rette legge
aktivitet for alle, uavhengig av nivå og økonomiske ressurser.
ND frarådes å gå mot en idrett kun for de ressurssterke utøverne
og vi bør sammen jobbe for å holde avgiftene nede. Om ND
hadde gode forslag til hvordan man kunne heve honorarsatsene
uten at kursavgiften økes, ønsket NIF gjerne en tilbakemelding
på nettopp dette. Da vi allerede ligger over andre idretter med
dagens honorarsatser, vil det være utfordrende å forsvare dette
tiltaket. Når det er sagt er det ønskelig å takke TDK for sitt
insentiv med å kartlegge og sortere forbundets ulike utgiftsposter
i forbindelse med sin utdanning. Dette er til stor hjelp for videre
satsning og kartlegging av diverse utgiftsposter.
Vedtak:
Honorarsatsene i Norges Danseforbund forblir uendret.
Hovedstyret ønsker å utrede mulighet for differensiert vurdering
i forhold til budsjettbehandling.
146/14-16

Vedtakssak:
Planer CWDCL
Topp/vs bredde
Det har vært arrangert 1 konkurranse i Norge pr år, ønsker å
bruke midlene til konkurranser i forbindelse med
sportsdansekonkurranser.
Vedtak:
Seksjonen ønsker å sette ned et utvalg i CWDCL etter tinget
som ser på en totalvurdering av topp og bredde.

Morten

147/14-16

Vedtakssak:
Ny lovnorm for regionene

Anne Cathrine

Alle regionene har vedtatt ny lovnorm tilpasset endringene gjort
på Idrettstinget i 2015.
Vedtak: Lovnormen godkjennes
148/14-16

Vedtakssak:
Handlingsplan 2015-2018
Oppfølging av vedtak
Vedtak HS-møte nr. 10, sak nr. 131,07.03.2016:
Vedtak:
Handlingsplanen er veldig omfattende slik den er. Det er viktigere medfå
gode tiltak, enn å legge til endaflere tiltak, som ergode, suen som vi ikke
klarer ågape over.
Behandling av innsatsområdene som kom opp på ledersamlingen:
(
1)Internasjonalisering:
Dette er et veldiggodtforslag, men på nåværende tidspunkt harforbundet
ikke kapasitet til å ta dette inn som et innsatsområde i handlingsplanen.
(
2) Undersøkelse om treneres, dommeres og tillitsvalgtes alder og kjønn:
Dette kan være interessant statistikk å ha, og enfin oppgaveforfeks
studenterfra NIH neste gang vifår noen på praksis.
(
3)Digitalisering:
Dette er et veldig viktig område, og vi skal væregodepå digital
kommunikajon. Vi har ansatt en kommunikasjonskonsulent, som skal
jobbe med dette, men vi har ikke kapasitet til å lage en større utredningpå
området.
Brorfårfullmakt til åfremmeforslag til tiltak som kan strykes iplanen,
til neste styremøte, den 02. mai.

Planen er gjennomgått og tiltakene er vurdert opp mot saker og
politikk som HS er opptatt av. Bakgrunnen er at planen er
krevende slik den er, og at selv meget gode forslag om tilføyelser
har blitt avvist.
Ingen tiltak som bør eller kan strykes uten videre er funnet. De
aller fleste tiltakene støtter opp under den politikken som HS har
stått for i inneværende tingperiode. Det er naturlig nok færre
tiltak som er detaljert ut for de to neste årene (2017 og 2018).
Fordi det er en del 2015 og 2016 tiltak som det fortsatt jobbes
med, eller bør jobbes mer med, bør HS holde fast ved planen og
heller minne underlagte ledd i forbundet på at de har en viktig
plass i gjennomføringen. Det er bedre at tiltak gjennomføres noe
forsinket, enn at de ikke kommer til gjennomføring.
Hvis HS skulle finne det relevant, kan det med fordel

Bror

gjennomføres en enkel undersøkelse blant klubbene om planen,
kunnskapen om innholdet og oppslutning om enkelttiltakene.
Forslag til vedtak:
Handlingsplanen forblir uendret.
Dokumentet bør gjøres kjent i organisasjonen i alle
sammenhenger.
149/14-16

150/14-16

Vedtakssak:
Retningslinjer for gjennomføring av dommerseminar

Forslag til vedtak:
Retningslinjene godkjennes
Orienteringssak:
Manipulering av konkurranser internasjonalt.

Harald

Vi støtter et prisverdig initiativ fra WDSF.
Det er en viktig problemstilling. Skrivet bør sendes til TDK og
behandles der.
Brors kommentar: Prisverdig tiltak, vi må kunne svare for
hvordan dette er i Norge. Har vi noen som evn kunne inngå i
taskforce?
Norges danseforbund svarer offisiell støtte til prosjektet.
151/14-16

Orienteringssak:
Åpenhet i idretten:
Det er viktig med åpenhet i idretten.

Harald

152/14-16

Orienteringssak:
Idrettens Hus Nordbyen

Knut

Mulighet for anlegg til dans.
Orienteringssak:
Kommunikasjon

Silje

153/14-16

Alice har startet og har startet streaming av 8 mesterskap.
Pilot NM i sportsdrill.
154/14-16

Orienteringssak:
Nytt fra seksjonene og teknisk komite i sportsdrill

Seksjonene/
Sportsdrill

155/14-16

Orienteringssak:
Nytt fra trener og dommerkomiteen

Anders

156/14-16

Orienteringssak:
Referat fra avholdte møter:
- SFF
- Idrettspolitisk styrelederforum
- WRRC AGM

157/14-16

Saker fra Generalsekretæren
- One pager fra administrasjonen
- Idrettsregistreringen

Harald
Harald
Beate
Silje

158/14-16

Sparebankstiftelsen skal dele ut 25.millioner til
utviklingsidretter over 5 år.
OLT har fått tildelt 25 millioner fra Sparebankstiftelsen som skal
brukes til 6-8 prosjekter over en 5-års periode.
Alle idrettene har blitt invitert til å søke, og de små idrettene har
blitt spesielt oppfordret.
Forslag 1: Ta ut utøvere fra hver seksjon for å jobbe med et
fellesprosjekt.
Mental trening/ livstil/ skadeforebygging
Forslag 2: «Norway will be back»
Fra sportsdans
Administrasjonen ønsker at det kun sendes en søknad og
med at det er kun 6-8 søknader som blir innvilget ble vi enige om at
ND kun sender 1 søknad.
Vedtak: Hovedstyret ønsker å støtte søknad til sportsdans, som har
fremlagt en god beskrivelse.
Oppfordrer Heidi til å jobbe videre med planer om et
samarbeidsprosjekt, med annen finansiering.
Eventuelt

Alle

Referat

NORGES
DANSEFORBUND

Hovedstyremøte nr. 12
ARBEIDSPERIODEN 2014 - 2016
Dato:
17.06.2016
Tidspkt.: kl. 17.00 — 20.30
og
18.06.2016 17.00

Sted:

Thon Hotell Gardermoen

Til stede: Harald Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad,
Knut Westbye, Grethe Andersen, Bror Myrvang , Monica
Molvær, Espen Klovning (via skype) sak 159-165, Valter
Jacobsen, og Silje Særheim, Anne Cathrine Røste (r)
Mona Kristiansen kun lørdag (fra sak 164/14-16)

Saks nr. / år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

159/14-16

Godkjennelse av innkalling
Godkjent

Harald

160/14-16

Saker til eventuelt
Informasjon fra idrettsregistreringen

161/14-16

Informasjon om grunnlisens

Silje/
Anne Cathrine
Silje

162/14-16

Praktisk informasjon vedr tinget og fordeling av oppgaver

Harald/Silje

09.30: Innføring
10.00: Åpning og medlemsmøte i Norges Danseforbund
12.00: Lunch
13.00: Medlemsmøte i Freestyle/ IDO grener
14.30: Medlemsmøte Sportsdans
16.00-17.30: Medlemsmøte swing
20.00: Middag
Søndag:
09.00: Forbundsting
13.00: Lunch
17.00: Tinget avsluttes
163/14-16

Gjennomgang av åpning, hilsninger og
Korte orienteringssaker
•

Status i strategi. og planarbeidet ved Bror Myrvang

Harald/ Bror/
Anne Cathrine

•

164/14-16

Status i arbeidet med NDs organisasjonshåndbok ved
Anne Cathrine Røste

Gjennomgang av sakslisten
Silje/
Anne Cathrine

165/14-16

Orienteringssak
Silje

166/14-16

Prosjekt vedrørende mangfold i idretten
Eventuelt
Info fra WDCF møte
Riksanlegg dans
Tildeling av rammetilskudd
Høringer
IDO møte
Støtte til Christmas innvilges med 50.000

Silje

Referat

NORGES
DANSEFORBUND

Hovedstyremøte nr. 11
ARBEIDSPERIODEN 2014 - 2016
Dato:
02.05.2016
Tidspkt.: kl. 17.00 — 22.00
Sted:

Radisson Blu Gardermoen

Til stede: Harald Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad,
Knut Westbye, Grethe Andersen, Tanja Lundal Kleiven,Tom
Skamo, Morten Engan, Bror Myrvang(via skype), Monica
Molvær, Heidi Jappee (vara for Espen Klovning), Valter
Jacobsen, og Silje Særheim, Anne Cathrine Røste (r)

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Sportslige resultater siden sist

Seksjonsledere

Seksjonslederne orienterte om sportslige resultater fra sine
grener.

141/14-16

142/14-16

Vedtakssak:
Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 10
Forslag til vedtak:
Referatet er godkjent
Vedtakssak:
Overgangsreglement
Oppfølging av vedtak i HS og AU
Vedtak HS-møte nr. 10, sak nr. 125, 07.03.2016:
Vedtak:
Hovedstyretjobber videre med dokumentetfrem mot neste hoveds yremote.
Horingsinnspill sendes Bror, som koordinerer innspillene og utarbeider et
gytt revidert overgangsreglementpå hovedstyremote i mai.
Swing- freestyle og sportsdrill mener at overgangsreglementet er
for omfattende for deres grener.
Vedtak:

Harald

Bror

Overgangsreglementet bør forenkles. Administrasjonen
utarbeider et forslag til overgangsreglement basert på innspill fra
seksjoner og regioner og TDK.
143/14-16

Vedtakssak:
Tingsaker
-

Årsberetning rettes opp Ledersamlingen helgen 21/22
Årsregnskap
Lovendringer
- Ungdomsutvalget: Vedtatt
- Sanksjonsreglementet
- Ny lovnorm for særforbund
https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-ogforskrifter/

-

Revidert handlingsplan
Langtidsbudsjett
Organisasjon nn
Innstilling til ny valgkomite
Annet!?

Anne Cathrine/
Mona

Vedtak:
Økonomi: 2016 budsjetteres med en underskudd på 1,3
mill.
Endring i vedtekter til ungdomsutvalget er vedtatt
Langtidsbudsjettet skal utarbeides av administrasjonen og
behandles pr mail
Lovnorm for Norges Danseforbund oppdateres i forhold til
NIFs lov.
Strategiplanen legges frem for tinget for ytterligere 4 år.
Innstilling til ny valgkomite:
Hovedstyremedlemmene foreslo en rekke kandidater. Harald
Bråthen lager på vegne av Hovedstyret forslag til ny valgkomite
for perioden 2016-2018.
144/14-16

Vedtakssak:
Internasjonale deltagelse i NM og nordisk
konkurransesamarbeid
Konkurransesamarbeid med de nordiske landene
Forslag om å åpne dansekonkurransene i Norge (bortsett
fra Norgesmesterskap)for dansere som er medlem i
respektive lands forbund/klubb tilsluttet Sveriges/Finlands- og Danmarks idrettsforbund og Olympiske og
Paralympiske komite, uten å måtte løse medlemskap i klubb i
Norge.
Det er en selvfølge at gjeldende regler for
barneidrettsbestemmelser følges og at medlemskap i
klubb/forbund er i orden.
Saken er tatt opp i komiteen for trenere og dommere:

Beate/ Morten

Sak 6:
Det er et ønske om at utenlandske dansere/par skal
kunnedelta på norske konkurranser (bortsett fra
Norgesmesterskap), uten å måtte melde seg inn i
klubb i ND.
Man ser at et 100% felles regelverk ikke er mulig å
spikre.
Vedtak:
Seksjonene må utarbeide et regelverk som fungerer
for sine grener. Utenlandsk deltagelse bør ansees
som positivt for både arrangør og deltagere. Det er
avgjørende at samtlige deltagere er innforstått med
barneidrettsbestemmelser og retningslinjer satt av
ND.

145/14-16

Vedtakssak:
Oppfølgingssaker fra TDK
Sak nr. 134, HS-møte nr. 10, 07.03.2016:
Diskusjonssak
Saker spiltinn fra Trener- og Dommerkomiteen vedr. økte
honorarsatserfor trenere, dommere og kursholdere,
muligheterfor å få dekketkostnader knyttet til utdanning/
opprettholdelse av lisenser, samt bruk av lisenspenger.
Disse sakene bør konsekvensutredesfar vedtakfattes, da det vil bety store
endringerfor utdanningsvirksomheten vår, og NDs totale budsjett.
Det ergenerelt viktig at vi anerkjenner norske trenere og dommere. Vi
ønsker også at norske dommere skal være anerkjent internasjonalt ogfå
internasjonale oppdrag. Det er også enfelles oppfatning om at det ikke er
veldig lønnsomt å være dommer i Norge, når man ser kostnader knyttet til
lisenser og utdanning opp mot honorarenefor dommeroppdrag.
Diskusjoner rundt hvor evt ekstra belastninger bør ligge. ND har
budjettert med et stort underskudd i år. Ytterligere kostnader vilgi mindre
penger til sekjonene, uansett om de legges i budsjettet til ND sentralt eller
belastes seksjonene, da den totalepotten ikke blir stotre.
Viktigeprinsipperfor det videre arbeidet:
- Hva er vanlige satser i andre, sammenlignbare idretter?
Det ble poengtert at det er viktig at dansen ikke beveger seg bort
fra resten av idretten, og blir mer kommersiell. Vi er en del av
norsk idrett, og skalliggepå samme nivå som andre
sammenlignbare idretter.
- Hva vil ligge tilgrunnfor tildelingenfor de neste årene?
Det er viktig at vi ikke øker satsene, eller tarpå ossflerefaste
kostnaderfør vi vet hva inntektsgrunnlaget vårtfor de neste årene
vil være. Blir vi belønnetfor å holdeflest mulig kurs ogfåflest
mulig utdannet, er det en stor ulempe om vi må kutte antall kurs,
eller øke egenandelene på dissefor å ha råd til å lønne
kursholderne. Dette vilgi oss mindre penger tilbakefra NIF.

Mona

-

-

Hva bor lisenspengenefra trenere og dommere benyttes til? I
tingvedtaket heter det at disse skalgå tilbake tilfagsamlinger og
seminarerfor trenere og dommere. Da kan vi ikke bruke de til å
subsidiere internasjonale lisenserfor noen dommere.
Hvilkefaktiske behov har seksjonenefor:
- Dommere — najonale og internasjonale
- Hoveddommere — nasjonale og internasjonale
- Eksaminatorer — nasjonale og internasjonale
- Trenere
Dette må defineresfor det avgjøres hvor midlene skal benyttes.

Vedtak:
Administrasjonenfår i oppdrag å lage en konsekvensutredning som legges
frem på neste hoveds yremote.
Se vedlagte konsekvensutredning utarbeidet av
utdanningsansvarlig i administrasjonen.
Oppsummering:
Med tilbakemeldinger fra både Gym og Turn, Norges
amerikanske idretters forbund og NIF sentralt er det nokså
tydelig at NDs foreslåtte satser ligger høyere enn resten av
idretten. NIF påpekte det er opp til hvert enkelt særforbund og
vedta slike satser, men bør ha i baktanken selve essensen med
det å drive med idrett. Samtlige forbund blir frarådet høye
honorarsatser da dette normalt øker kursavgiften, som igjen
reduserer antall kursdeltakere. En av de største utfordringen til
idrettsforbundet i dag er nettopp dette med å til rette legge
aktivitet for alle, uavhengig av nivå og økonomiske ressurser.
ND frarådes å gå mot en idrett kun for de ressurssterke utøverne
og vi bør sammen jobbe for å holde avgiftene nede. Om ND
hadde gode forslag til hvordan man kunne heve honorarsatsene
uten at kursavgiften økes, ønsket NIF gjerne en tilbakemelding
på nettopp dette. Da vi allerede ligger over andre idretter med
dagens honorarsatser, vil det være utfordrende å forsvare dette
tiltaket. Når det er sagt er det ønskelig å takke TDK for sitt
insentiv med å kartlegge og sortere forbundets ulike utgiftsposter
i forbindelse med sin utdanning. Dette er til stor hjelp for videre
satsning og kartlegging av diverse utgiftsposter.
Vedtak:
Honorarsatsene i Norges Danseforbund forblir uendret.
Hovedstyret ønsker å utrede mulighet for differensiert vurdering
i forhold til budsjettbehandling.
146/14-16

Vedtakssak:
Planer CWDCL
Topp/vs bredde
Det har vært arrangert 1 konkurranse i Norge pr år, ønsker å
bruke midlene til konkurranser i forbindelse med
sportsdansekonkurranser.
Vedtak:
Seksjonen ønsker å sette ned et utvalg i CWDCL etter tinget
som ser på en totalvurdering av topp og bredde.

Morten

147/14-16

Vedtakssak:
Ny lovnorm for regionene

Anne Cathrine

Alle regionene har vedtatt ny lovnorm tilpasset endringene gjort
på Idrettstinget i 2015.
Vedtak: Lovnormen godkjennes
148/14-16

Vedtakssak:
Handlingsplan 2015-2018
Oppfølging av vedtak
Vedtak HS-møte nr. 10, sak nr. 131, 07.03.2016:
Vedtak:
Handlingsplanen er veldig omfattende slik den er. Det er viktigere medfå
gode tiltak, enn å legge til endaflere tiltak, som ergode, men som vi ikke
klarer å gape over.
Behandling av innsatsområdene som kom opp på ledersamlingen:
(
1)Internasjonalisering:
Dette er et veldig godtforslag, men på nåværende tidspunkt harforbundet
ikke kapasitet til å ta dette inn som et innsatsområde i handlingsplanen.
(
2) Undersøkelse om treneres, dommeres og tillitsvalgtes alder og kjønn:
Dette kan være interessant statistikk å ha, og enfin oppgaveforfeles
studenterfra NIH neste gang vifår noen på praksis.
(
3)Digitalisering:
Dette er et veldig viktig område, og vi skal være godepå digital
kommunikejon. Vi har ansatt en kommunikajonskonsulent, som skal
jobbe med dette, men vi har ikke kapasitet til å lage en større utredningpå
området.
Brorfårfullmakt til åfremmeforslagtil tiltak som kan strykes iplanen,
til neste styremøte, den 02. mai.

Planen er gjennomgått og tiltakene er vurdert opp mot saker og
politikk som HS er opptatt av. Bakgrunnen er at planen er
krevende slik den er, og at selv meget gode forslag om tilføyelser
har blitt avvist.
Ingen tiltak som bør eller kan strykes uten videre er funnet. De
aller fleste tiltakene støtter opp under den politikken som HS har
stått for i inneværende tingperiode. Det er naturlig nok færre
tiltak som er detaljert ut for de to neste årene (2017 og 2018).
Fordi det er en del 2015 og 2016 tiltak som det fortsatt jobbes
med, eller bør jobbes mer med, bør HS holde fast ved planen og
heller minne underlagte ledd i forbundet på at de har en viktig
plass i gjennomføringen. Det er bedre at tiltak gjennomføres noe
forsinket, enn at de ikke kommer til gjennomføring.
Hvis HS skulle finne det relevant, kan det med fordel

Bror

gjennomføres en enkel undersøkelse blant klubbene om planen,
kunnskapen om innholdet og oppslutning om enkelttiltakene.
Forslag til vedtak:
Handlingsplanen forblir uendret.
Dokumentet bør gjøres kjent i organisasjonen i alle
sammenhenger.
149/14-16

150/14-16

Vedtakssak:
Retningslinjer for gjennomføring av dommerseminar

Forslag til vedtak:
Retningslinjene godkjennes
Orienteringssak:
Manipulering av konkurranser internasjonalt.

Harald

Vi støtter et prisverdig initiativ fra WDSF.
Det er en viktig problemstilling. Skrivet bør sendes til TDK og
behandles der.
Brors kommentar: Prisverdig tiltak, vi må kunne svare for
hvordan dette er i Norge. Har vi noen som evn kunne inngå i
taskforce?
Norges danseforbund svarer offisiell støtte til prosjektet.
151/14-16

Orienteringssak:
Åpenhet i idretten:
Det er viktig med åpenhet i idretten.

1-Iarald

152/14-16

Orienteringssak:
Idrettens Hus Nordbyen

Knut

Mulighet for anlegg til dans.
Orienteringssak:
Kommunikasjon

Silje

153/14-16

Alice har startet og har startet streaming av 8 mesterskap.
Pilot NM i sportsdrill.
154/14-16

Orienteringssak:
Nytt fra seksjonene og teknisk komite i sportsdrill

Seksjonene/
Sportsdrill

155/14-16

Orienteringssak:
Nytt fra trener og dommerkomiteen

Anders

156/14-16

Orienteringssak:
Referat fra avholdte møter:
- SFF
- Idrettspolitisk styrelederforum
WRRC AGM

157/14-16

Saker fra Generalsekretæren
- One pager fra administrasjonen
- Idrettsregistreringen

Harald
Harald
Beate
Silje

158/14-16

Sparebankstiftelsen skal dele ut 25.millioner til
utviklingsidretter over 5 år.
OLT har fått tildelt 25 millioner fra Sparebankstiftelsen som skal
brukes til 6-8 prosjekter over en 5-års periode.
Alle idrettene har blitt invitert til å søke, og de små idrettene har
blitt spesielt oppfordret.
Forslag 1: Ta ut utøvere fra hver seksjon for å jobbe med et
fellesprosjekt.
Mental trening/ livstil/ skadeforebygging
Forslag 2: «Norway will be back»
Fra sportsdans
Administrasjonen ønsker at det kun sendes en søknad og
med at det er kun 6-8 søknader som blir innvilget ble vi enige om at
ND kun sender 1 søknad.
Vedtak: Hovedstyret ønsker å støtte søknad til sportsdans, som har
fremlagt en god beskrivelse.
Oppfordrer Heidi til å jobbe videre med planer om et
samarbeidsprosjekt, med annen finansiering.
Eventuelt

Alle

