Referat møte nr. 8

Styremøte nr. 8 Freestyle IDO-seksjonen perioden 2018-2020
Dato:1. April 2019
Tidspunkt.:17.00 til 21.00
Sted: Ullevål Stadion

Tilstede: Bettina Wichmann, Heidi Jappee, Espen Kristiansen, Øyvind Gulli (18:30-, Helge
Mushom
Deltar på starten av møtet: Eirik Bolme (17:00-20:00)
Deltar på Skype: Ingunn Odland Aase
Meldt forfall: Emilie Bakken, May Helén Wold
Referent: Bettina Wichman og Heidi Strømberg Jappée

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

85/2018-2020

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

Seksjon

Bettina Wichmann ved dispensasjonssøknad for formasjoner.

Saker til eventuelt (diskuteres under eventuelt)

86/2018-2020

Gjennomgang av referat
Er godkjent og lagt ut protokoll

Seksjon/ adm

Kort presentasjon
Helge Mushom var fysisk tilstede for første gang og seksjonen tok
en kort presentasjon av alle.
87/2018-2020

Saker behandlet siden sist styremøte:
- Region Vest innkjøp av Padder
anbefaling Samsung A6 tablets
-

Søknad fra Studio1 vedr. Grand Prix.
Vedtak: Avslått. Forslag 2dans/trio

Status Prosjekter:
- Disco formasjon
Jr.og Sr. disco formasjon har nå fått koreografi.
2 helger er benyttet.
Stine Larsen Nedgård og Silje Stave har satt opp budsjett i
samarbeide med B Wichmann. Statusmøte avholdes med
Admin (Eirik Bolme ila de neste 2 uker)
88/2018-2020

Orientering fra HS v/Bettina
- Neste møte 8/4-2019
- Diskusjon om Kongepokalen

89/2018-2020

Orientering fra Akademiet v/Heidi:

90/2018-2020

-

Neste møte 3/4-2019

-

Dommerlisens – 40 av 141 har ikke betalt
Hoveddommer

Uttak EM Jazz & Moderne (etter DC 3)
Team Captain: Jeanette Luhr-Olsen – ok
Reiseleder: Silje Stave - ok
Klubbkontakt: forslagThomas Borgersen

Eirik/Bettina

Mona Syversen trakk seg som koordinator for PA reiser i høst, og
det er ikke kommet inn en erstatter for henne. Ønsker å få inn en ny
koordinator for PA reiser så fort som mulig.
91/2018-2020

Uttak VM Disco (etter DC 3)

Uttaksbrev og TC/Kontaktpersoner
VM i Disco
Team Captain: Torstein Lund - ok
Team Captain; Forslag: Silje Stave/Øyvind Gulli
Reiseleder: Bettina Wichmann - ok
Klubbkontakt: 2Dance Martine Bruun - ok
Move On: Silje Stave?
Klubbkontakt: Thomas Borgersen - ok
Reserve: Ida Craig
Formasjon: Stine Larsen Nedgård - ok
Vedtak: skal avklares i løpet av uke 14/15

Eirik/Bettina

Pga innblanding fra presidentskapet vedr. TC ønsker seksjonen
å se nærmere på dette.
EM i Disco:

Team Captain: Torstein - ok
Team Captain; forslag: Øyvind Gulli
Reiseleder: Bettina Wichmann - ok
Klubbkontakt: 2Dance (Emilie Bakken:) Ikke spurt
Klubbkontakt: DK Studio 1 (forslag: Nancy Gogstad) Ikke spurt
Klubb Kontakt: forslag Ida Craig (Ikke spurt)
Reserve: Step Up
Formasjon: Silje Stave
Vedtak: utsettes til neste møte

Dispensasjonssøknader
-

Søknad om dispensasjon for Jr. Disco Formasjon
Søknad om dispensasjon for Sr. mixed duo Jenny Bergh og
Lars Henriksen pga operasjon og ikke rekker deltagelse på
DC3

Vedtak: Dispensasjon innvilges i begge saker.
Etter mye saker vedr. dispensasjoner har seksjonen i tingperioden
2018-2020 vedtatt at dersom det er ledig plass på uttaket og danserne
oppfyller kravene vil de kunne representere
-

Søknad om dispensasjon til å fortsette i champ denne
sesongen

Vedtak: innvilget svar sent til klubben
92/2018-2020

Fordeling av sponsing av juniorer
Etter innspill fra klubb har seksjonen sett på om man kan gjøre noen
endringer ifbm fordelingen av sponsorat ved reise til EM og VM, slik at
pengene fordeles dersom de samme danserne ligger øverst i flere
grener. Seksjonens retningslinjer har i alle år vært at sponsing ikke kan
arves dersom noen blir dobbelt sponset. Årsaken er at i budsjetteringen er
det beregnet at flere oppnår dobbel sponsing, men mottar kun en sponsing.
Vedtak: det er dessverre ikke rom for ekstra sponsing, men dersom det blir
penger igjen på budsjettet kan det vurderes. Tar opp temaet til neste års
budsjettering.

93/2018-2020

Status Reglement

Espen

Espen følger opp.

Kartlegging av kostnader for medlemmer i ND
For å motta bevilgninger på post 3 breddemidler må vi sende inn
rapport på post 3 midler 2018 til NIF.
Seksjonen rapporterte kostnader for dansere på
Barnedansere, Nybegynnere, Rekruttering, Elitedansere i forhold til
beløp benyttet på medlemskontigent, kursavgift/sesongavgift,
Deltagelse + reise til konkurranser (regionale, nasjonale,
internasjonale), PT timer, treningssamlinger, treningsutstyr,

Yngvar

konkurranseantrekk etc.

94/2018-2020

Vote4Dance v/ Øyvind
Seksjonen har fått følgende tilbud fra vote4dance:
-

-

-

Adding and maintaining "Norges Danseforbund" as
federation in Vote4Dance
Access to 30% of App revenue from sold Competition Pass
in federation
Adding specific guidelines for competition setup, category
details such as number of couples on floor and more to
improve workflow and prevent human error
Support of current judging systems
Phone and email support
Data backup
Competition cost:
4,00 SEK + 25% VAT per dancer
Maximum cost limited to 1800 SEK + 25% VAT (450
dancers)

Løsning vil forenkle oppsettet for utregner, slik at arbeidet før en
konkurranse reduseres betraktelig. Man får også tilgang til god support og
terskelen for personer å starte som utregner vil bli lettere. Løsning for å
registrere poeng for barnedansere elektronisk er også under utvikling.
Vedtak: Ønsker å gå for denne løsningen, men trenger en oversikt over hva
prisbilde for de påfølgende årene. Øyvind tar kontakt med Vote4Dance
95/2018-2020

Agenda AGM Meeting

Bettina

Fikk ikke gjennomgått dette.
96/2018-2020

Søknad om å arrangere EM i disco 2021

Øyvind

Øyvind forbereder et opplegg her for hvordan dette kan gjøres.
Plan: Lage en generell søknad, ikke låse seg til ett bestemt år. Kan ta
andre år. Ønsker å legge arrangementet til høstferie/sommerferie da
vi kan benytte skoler for innlosjering av dansere.
Søknad klart før mai 2019, slik at dette kan tas opp på AGM i juni
97/2018-2020

Status økonomi

Espen

Breddesamlinger 2018 lagt på 2019 budsjett (UTEN vi har blitt
informert)
Dette MÅ konteres korrekt, slik vi ikke får i minus fra årets start.
Status: Under arbeid
98/2018-2020

NM Timeplan – Freestyle NM
Vurderer DK 2Dance sitt opplegg

Øyvind

100/20182020

Terminliste 2020 med NM Veka
Det er satt opp en foreløpig terminliste for 2020. Ikke alle konkurranser er
fastsatt enda.

Heidi

Løsning på hvilke grener som skal være med på NM Veka det første året og
lage en plan for 3 års periode.
Alle seksjonens medlemmer skal «brainstorme» forslag for hvordan vi kan
gjennomføre NM Veka i 2020 og de påfølgende 3 årene.
Vedtak: Tidspunkt for NM Veka må fremskaffes før vi kan gå videre. Eirik
sjekker opp dette.
102/20182020

Hoveddommer
Administrasjonen har fjernet følgende protokollen se gult– da
vi trenger en presisering fra Akademiet i forhold til
Hoveddommer:
• Inhabilitet
- En dommer kan dømme en konkurranse, men må
trekke seg fra panelet når en person som deltar i klassen
er medlem av familie.
- Ingen kan være hoveddommer når en person som
deltar på konkurransen er medlem av familie.

Dersom seksjonen har innspill på Hoveddommer må trekke seg
fra hele konkurransen dersom en person som deltar på
konkurransen er familie – så sendt dette direkte til Alexandra.
Adm. har tolket vedtaket fra Akademiet slik at det er opp til
Hoveddommer selv å trekke seg, dersom man mener man er
inhabil – men at det ikke ble lagt noen føringer for dette fra
Akademiets side.
Vi ønsker å dobbeltsjekke dette, før info går ut.

103/20182020

Åpne påmeldingslister
Hovedstyret har fattet følgende vedtak:
Er det opp til arrangør å bestemme om vi skal ha åpen eller lukket
påmelding?
I noen konkurranser ligger det åpent hvem som skal delta på
konkurransen i andre ikke.
Bør det være lik praksis for alle konkurranser ?
Vedtak:

Seksjonsstyret har behandlet denne saken i styremøtet 1. april og har
følgene tilbakemelding til dette temaet.
Konkurranser i Freestyle og IDO grener har absolutt ingen behov for
å skjule de påmeldte i noen konkurranser. Vi har hele tiden ønsket at
det skal være en åpne profil mot dansere, trener og foreldre. Dette
gjelder i høyeste grad også i konkurranser.
Ettersom Freestyle og IDO er den klart største aktøren i form av
antall konkurranser i løpet av en sesong, samt antall deltakere og
publikum pr. konkurranse ber vi om at vår holdning til dette tema
vektlegges. For våre konkurranser vil det være uaktuelt å skjule
deltakere.

Vi har etablert et konkurransesystem som er tuftet på tilgjengelighet
og forutsigbarhet. Publikum og dansere viser at de setter pris på
dette gjennom at antall deltakere og publikum på konkurransene
igjen øker.
Basert på erfaringer, seksjonen og klubbene har gjort, ifm. etablering
av skjulte dommerpanel før konkurranse anser vi at det er en helt feil
vei å gå å lukke igjen mer. Det samme gjelder vel også for resten av
NIF som jobber med mer åpenhet ikke mer lukkede dører.
104/20182020

Freestyle - regler for rekruttering
Simply Perfect AS har stand ved konkurranser og selger b.l.a
dansetøy til freestyledanserne
Vi har en forespørsel om det er lov med denne type drakt/tøy
som har en åpning i ryggen «regnes dette som «cut out»
Denne er godkjent av ADFP i England for rekruttdanserne,
ønsker derfor en bekreftelse om ND godkjenner dette.

Vedtak: Denne regnes ikke som «cut out» og er godkjent
106/20182020

Rutine for uttak av dommere fungerer ikke optimalt ref. Bettina
og Øyvind
Uttak dommere
- Oppdatere dommerlister som vi vet har godkjenning,
deretter må dommerkomite gå igjennom listen
- Anskaffe dommeroversikter fra ADFP og IDFP
- IDO; i mangel av dommer kan man vurdere å benytte
nasjonalt godkjente dommere i de respektive landene. Maks
1 pr. konkurranse

