
    

 

 

                                        

 

                                            Referat 

 Hovedstyremøte nr. 1 

ARBEIDSPERIODEN 2020- 2022 

 

                                                Dato:        14.september 2020 

                                          Tidspkt.:  kl. 20.00 – 22.30 

  

 

 

Sted:         Teams (digitalt møte)    

          

Tilstede: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Trine Dehli Cleve, Even 

Gulli, Ninni K.Torbjørnsen Guttorm, Karianne Heimvik og Sissel Myren, Jan Tore Jacobsen, Bettina 

Wichmann, Arve Tonning, Trine Bekken og Tonje Røiland (adm) 

 

Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 

  

1/20-22 • Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt: 

Godkjent 

 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: 

 

• Saker til eventuelt:  

 

- NM i Swing 

- Bankbytte fra Dnb til Sparebank 1 

- Årsmøte i sportsdrill 

- Status breddeprosjekter 2020 

 

Anders 

2/20-22 Økonomi  

Orienteringssak/ Til diskusjon 

 

• Gjennomgang av regnskapet 

• Budsjett 2021 – Forarbeid, til diskusjon (Alle) 

• Drømmefanger fra 2021 (Alle) 

 

- Det er en del midler igjen pga koronasituasjonen. Det som måtte 

være igjen pr 31.12.2020, overføres til 2021 for ny fordeling ihht 

vedtatt fordelingsnøkkel og godkjente breddeprosjekter. 

- GS følger opp seksjonene slik at prognosene 2020 blir endret ihht 

dagens situasjon. 

- GS og 1.visepresident går gjennom budsjettet til avd.10 så snart 

som mulig.  

- Breddeprosjekt søknader for 2021 sendes GS senest 15.oktober. 

Søknadene behandles i AU møtet 19.oktober. 

-Drømmefanger prosjektet blir behandlet som et breddeprosjekt i 

AU møtet 19.oktober. 

 

Tonje/ Ledere 

seksjoner 

3/20-22 Møteplan 

 

• Fastsette møteplan for høsten 2020 

 

 

Anders 



 

19.oktober – AU (fysisk møte på Ullevål kl.17.00) 

16.november – HS (digitalt møte via Teams kl.20.00) 

14.desember – HS – inkludert julemiddag med Admin (TBA) 

 

4/20-22 Konstituere nytt seksjonsstyre for Urbane stiler 

Vedtakssak 

 

Følgende styre er konstituert: 

Leder: Arve Tonning 

Nestleder: Jorunn Dyrkorn 

Styremedlem: Vidar Larsen 

Styremedlem: Kate Abelsen 

Styremedlem u.rep.: Kristina Erika Nordmo 

Vara: Yngvar Martin Halvorsen 

 

Anders 

5/20-22 Utvikling/rekruttering 

Til diskusjon 

 

Det innkalles til en workshop med regionene og seksjonene for å 

samle de gode kreftene og dra i samme retning. 

 

Tonje 

6/20-22 Direkte medlemskap i SF 

Til diskusjon (Bør sendes på høring etter HS har gått gjennom 

saken. Etter høringen, vil saken igjen komme til godkjenning i 

HS) 

 

• Plikter/rettigheter. Se eksempel fra Brettforbundet (nederst 

på siden): https://www.brettforbundet.no/bli-

medlem/direktemedlem 

• Pris 

 

-Gode samtaler/diskusjoner der alle grener deltok. 

-GS i Brettforbundet vil bli invitert til et møte der hun kan fortelle 

om deres erfaringer. 

- Direkte medlemskap skal være et rekrutteringsverktøy for 

klubbene. Pris er viktig for at SF ikke skal bli en «konkurrent» til 

klubb/IL. Det skal være rimeligere å være klubbmedlem. Det skal 

heller ikke være mulig å delta i NM eller representere ND i 

mesterskap ved direkte medlemskap. 

 

Tonje 

 

7/20-22 Representasjon i våre Internasjonale org.  

Vedtak: 

 

WDSF -Michelle Lindøe Enger 

WRRC- Anne Ragnhild Olstad 

WBTF –Sportsdrill seksjonen 

IDO – Anders Gogstad 

 

Anders 

 

8/20-22 Eventuelt 

Vedtak pkt.1, 2 og 3 

 

1.NM i Swing- Seksjonen avgjør om konkurransen gjennomføres. 

2.ND følger NIF og bytter bank fra Dnb til Sparebank1. 

3.Årsmøte i sportsdrill gjennomføres 17.september. 

4.Status breddeprosjekter: 

- Freestyle/IDO gjennomfører sine breddeprosjekter i 2020 

- Sportsdans kommer ikke til å gjennomføre sine. 

- Urban seksjon fikk ikke godkjent noen breddeprosjekter i 2020 

Anders 

 

https://www.brettforbundet.no/bli-medlem/direktemedlem
https://www.brettforbundet.no/bli-medlem/direktemedlem


- Swing/Salsa har ikke fått gjennomført sine prosjekter pga korona. 

 

 

 

 


