REFERAT

Hovedstyremøte nr. 11
ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020
Dato:
16.desember 2019
Tidspkt.: kl. 17.00 – 23.00
Sted:
Idrettens hus, Ullevål stadion
Innkalt: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Åsmund Eggen, Tarjei
Svalastog, Jo Inge Norum, Trine Dehli Cleve, Even Gulli, Sissel Myren, Wanja Nerli, Stine Gjørtz,
Bettina Wichmann, Monica Molvær, Sigurd Ringvoll, Ane Omdal Aune, Tonje Røiland (adm)
Tilstede: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Trine Dehli Cleve, Bettina
Wichmann, Arve Tonning, Eirik Bolme (adm) + Huyen Huynh (sak 93)
Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak
92/18-20

93/18-20

•

Godkjenning av innkalling og referat og saker til
eventuelt: Godkjent

•

Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: Ingen

•

Saker til eventuelt: Se sak 98

Presentasjon av søknad om VM i Hip Hop
• Styret har fått tilsendt søknaden tidligere. Huyen
presenterte søknaden kort og fortalte om bakgrunnen og de
ulike stilartene i IDO og WDSF innenfor urbane stiler.
Huyen forteller:
- To løp nasjonalt: IDO-Street Challenge (SC) & Battle (B)
format
- Ser økning av antall startende i SC.
- 289 unike startende på årets IDO-NM 2019 (183 i 2018).
- Urbane stiler består idag av følgende grener: Hiphop,
Popping, Breaking, Allstyles, Streetdance show.
- WDSF ønsker at Norge avholder et mesterskap som ikke
står i splid med dagens miljø/tilbud. VM Hip Hop er
ønskelig å avholdes i et format som ikke finnes i dag.
- WDSF ønsker at Norge skal være foregangsnasjon for nytt
mesterskap som taler til nye miljøer som ikke er organisert i
battle-format (hiphop, breaking og teams).
- WDSF krever ingen startavgift (arrangørfee).
- Norge må stå for hotellovernatting (WDSF-regler).
•

HS må kunne forvente at uttak til internasjonale
konkurranser/mesterskap og evt. landslag/
landslagssamlinger gjøres ut ifra rankinglister. Det betyr at

Ansvar:
Anders

Huyen

•
•

•
94/18-20

utøvere må stille på nasjonale rankingkonkurranser for å
kunne bli tatt ut.
HS ønsker skriftlig hva WDSF krever/betaler og hva ND
(arrangør) må betale før avgjørelse kan tas.
HS ønsker IDO’s tilbakemelding på dette samarbeidet. HS
foreslår at Norge går i dialog med Italia, Slovakia og UK
som er store land som allerede har et godt samarbeid
mellom IDO/WDSF i dag på nasjonalt nivå.
Det ble ønsket at saken kunne diskuteres på IDO AGM
senere i år.

Idrettspresident Berit Kjøll kommer på besøk
•
•

Berit

Idretten vil! og Idretten skal!
Styret har fått tilsendt dokumentene tidligere.
Flott samtale hvor Berit ønsket tilbakemeldinger på hva hun
skal ta med tilbake til Idrettsstyret.

95/18-20

Økonomi – Del 1
•
-

Seksjoner/
teknisk komite

Presentasjon av status 2019
Prognoser fra seksjoner.
Avd 50: Store utgifter fra seksjonen på hotell og
reisebestillinger. Dette er utfakturert i desember.
HS behøver at seksjonene sender periodisert budsjett for
2020 omgående.

96/18-20

Økonomi – Del 2
Vedtakssak
•

Internasjonale mesterskap i Norge 2020
- Bakgrunn: Hvert år går denne posten i minus.
- I år skyldes det en regning på konkurranseavgift fra
WDSF på nesten 100.000,-kr.
- Finnes det tilsvarende fakturaer vi kan forvente oss i
2020?
Vedtak:
Det settes av 2 x kr 50.000,- til 2 mesterskap i 2020.
Det settes av kr 70 000 til dekning av Arrangør Fee
•

Ledersamlingen / Forbundsting
- Bakgrunn: Ledersamlingen/Dance Awards 2019 gikk
med et stort underskudd. Det skyldes bl.a. honorarer til
foredragsholdere og Dance Awards middager som ikke
var avbestilt i tide. Den største årsaken er likevel
inntektsgrunnlaget det var kalkulert med. Dette bør ses
nærmere på for budsjettet 2020.
- Regionene ønsker å få dekket utgiftene til
Ledersamlingen 2020. Dette bør også vurderes før
endelig budsjett vedtas.

HS

Vedtak:
Ledersamling dekkes for HS, seksjoner og regioner i sin helhet
(Tilsvarende antall for et fullverdig styre – ikke varamedlemmer).
Forbundssting dekkes for HS, seksjoner + leder i region.
•

Budsjettet for 2020 vedtas
Kommentarer:
Avd 90: Må kutte budsjettet på konkurranser for 2020.
Avd 90: ønsker en workshop, sammen med HS under
ledersamlingen 2020.

Vedtak:
Budsjettrammen for 2020 ble vedtatt. HS har godkjent et
underskudd på inntil 500.000,- av egenkapital.
97/18-20

Lovendringer
Vedtakssak
•
•

Anders

Det ble innført en rekke endringen av lovnorm for
særforbund under årets Idrettsting på Lillehammer. Disse
lovendringene er vi som særforbund pliktet til å innføre.
Styret har fått tilsendt all nødvendig dokumentasjon.

Vedtak: Vedtatt
98/18-20

Eventuelt
•

•

Anders

Representasjon HS Årsmøter 2020:
- WBTF januar:
Teknisk komite sender normalt en kandidat.
-

WRRC 13.-15. mars Paris: Seksjonen bes sende forslag
til kandidater til HS (for både HS rep og adm).

-

WDSF 13.-14. juni Beograd (utsetter til neste gang)

-

IDO 23.-24. juli Monterry (utsetter til neste gang)

TopTurnier (WDSF påmeldingssystem)
Sportsdansseksjonen ønsker å teste Topturnier som
påmeldingssystem til en regional konkurranse i 2020. Dette
er bedømningssystemet til WDSF og vil forenkle jobben for
utregnere før en konkurranse.
Vedtak: Vedtatt

•

Til diskusjon
Økonomisk støtte for klubber (reisevirksomhet)

Videre møteplan:
- Neste møte er for AU søndag 26.januar i forb med
ledersamling.
- Anders sender ut forslag til møteplan frem til
forbundstinget 2020.

