Referat møte nr. 12

Styremøte nr. 12 Freestyle IDO-seksjonen perioden 2018-2020
Dato:9. September 2019
Tidspunkt.:17.00 til 20.00
Sted: Ullevål Stadion
Tilstede: Heidi Jappèe, Emilie Bakken, Bettina Wichmann, Espen Kristiansen, Øyvind Gulli,
May Helèn Wold
Fra Admin: Alexandra Kakurina på starten av møtet
Deltar på starten av møtet: Øyvind Gulli deltok inntil vedtak var avklart
Deltar på Skype: Ingunn Aase, Helge Mushom
Meldt forfall:
Referent: May Helén Wold, Heidi Strømberg Jappée

Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak
138/20182020

Avklar referent
Godkjenning av innkallingen
Er noen i styret inhabile i sakene som skal behandles?

Heidi Strømberg Jappée er inhabil.

Saker til eventuelt (diskuteres under eventuelt)

Ansvar:

Seksjon

Admin representert ved Alexandra
Alexandra jobber for å skaffe kursinstruktør og lokaler for de
kursene og datoene som er foreslått. Målet er at seksjonen skal
kunne gjennomføre både trener 1 og trenger 2 kurs i løpet av 2020.
I tillegg er det satt opp forslag til trener og dommerseminar,
utregnerkurs, dommerkurs og kompetansepåfyll til hoveddommere,
Datoene publiseres på nettet når kursholder er klar.
Kompetansepåfyll for hoveddommere:
Ann Mari forespørres som «kursholder»
Dato: Lørdag 4. januar (evt søndag 5. januar)
Utregnerkurs i 2020:
Øyvind skal komme med forslag på datoer (evt. kan Melissa
forespørres)
Ny ansatt i Admin – klarere kommunikasjonslinje mellom seksjon
og admin. Det kommer et ansvarskart som vi skal forholde oss til.
Til Admin: Uttak til mesterskap må oversendes seksjonen for
korrekturlesing. Kopi av uttak til mesterskap samt kontrakt og
håndbok må sendes til Team Captain og klubbkontaktene for det
aktuelle mesterskapet.

139/20182020

Gjennomgang av referat

Seksjon/ adm

Godkjent (referater er ikke lagt ut på nett må følges opp)
140/20182020

Saker behandlet siden sist styremøte:
Move on – Søknad om dispensasjon til EM – Innvilget
2Dance – Søknad om dispensasjon til VM Show - Innvilget
00:50-1:10 min lengde på koreografi i PA åpen klasse, barn 1 og
barn 2 – gjelder ikke Superstar.

141/20182020

Status Prosjekter:
Disco formasjon: Inntektene er ikke ført på prosjektet. Eks salg av
formasjonsdrakter.

Bettina

Tidsfrist for nye prosjekter er 1.oktober.
142/20182020

Orientering fra HS v/Bettina
Oppdatering sent som referat rett etter hovedstyremøte.

Bettina

143/20182020

Orientering fra Akademiet v/Heidi:
Ingen møter eller saker behandlet i akademiet siden sist møte.

Heidi

Informasjon fra møte på DC5 vedr. Junior inndelingen fra 1/1-2020

Forslag: alle Elite junior danser sammen. For å lage en bedre
rankingliste kan man kjøre A, B og C finaler. For å skape ekstra
motivasjon. I A finale danser man alene, B to og to, C alle, eller mer
i heat.
Tom inviteres til seksjonsmøte 7. oktober for å finne beste løsning
for utregning av rankinglister.
144/20182020

EM 2021 – søknad
Gjennomgang samt sammensetning av prosjektgruppe

Øyvind/Bettina

144/20182020

Ekstraordinære søknader kommet på mail
Søknad fra Studio1 om endring av tidsskjema for Grand Prix –
Innvilget, klubben må informere påmeldte.

May Helen

145/20182020

Sak fra DK Studio 1
Ranking og tilgang til DOTY finalen etter nye regler.
Utsettes til neste møte med Tom.
Legges ut på trener- og dommersiden om man vil tilbake til det
gamle systemet eller ha det nye formatet av DOTY, frist
29.september.

Emilie

146/20182020

NM Veka
Prosjektgruppe opprettes.
Søknad om ekstra midler skrives – frist 1. oktober

Heidi

147/20182020

Budsjett 2020
Leveres jvf. Referat fra hovedstyremøte
Utsettes til neste møte.

Bettina/Espen

148/20182020

Hoveddommer rapporter og oppfølgning
Det er kommentarer på diverse HD rapporter som ikke er fulgt opp.
Tidligere sendte admin ut tilbakemeldinger til arrangør etc. Pga
endringer i administrasjonen er dette nå ikke fulgt opp.
Administrasjonen må informeres.

Bettina

149/20182020

Eventuelt
Unique innkommen sak vedr. tildeling av arrangement
- Styret i Unique ønsker svar på hvordan fordeling av
arrangementer utføres.
- Fordeling utføres i henhold til veiledning samt vedtak og at
man bidrar til fellesskapet.
Mangler arrangør til DC1 og FDJ6
- Admin utlyser arrangementet på nytt
WDSF VM i Disco – henvendelse om deltagelse
Seksjonen besluttet at vi ikke deltar på bakgrunn av vårt forhold til
IDO

- Enstemmig vedtatt.
2Dance – Søknad om dispensasjon til VM Show
- Innvilget
Victory – henvendelse om mannlig danser i jazz og moderne på
DC5
– Tas til etterretning til nytt regelverk og når uttaket skal gjøres.
Hoveddommerrapport fra DC5 – Regelbrudd med
aldersforskjell som strider mot internasjonalt reglement.
- Seksjonen informerer de impliserte om at dispensasjon i uttak til
internasjonal konkurranse blir inndratt.
Klage på hoveddommere etter FDJ 6 og FDJ 7
- Felles retningslinjer for hvordan kommunisere med trenere
utarbeides og vil bli tatt opp 4. januar under «Kompetanseheving for
Hoveddommere»
Arrangementsstøtte fra ND
- Krav til arrangementsstøtten for å sette et visst nivå ønskes
utarbeidet.
Neste møte
Mandag 7.oktober
Mandag 4.november
Mandag 9.desember
Mandag 24.januar
Mandag 24.februar
Mandag 23.mars
Mandag 20.april
Mandag 25.mai
Juni – I forbindelse med Tinget.

