
  
    

 

 
 

Referat 

 Teknisk komitee i Urbane stiler  
 NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 2016-2018 

 
                                                Dato:       28.august  
                                          Tidspkt.:    12.00 – 15.00 
                                                 Sted:         Circle/Oslo hiphopklubb   
 
Innkalt 
Leder: Dagny Stuestøl Hansen, Oslo Hip hop DK 
Nestleder: Kate Abelsen, Oslo Hip hop DK 
Styremedlem: Jan Åge Olsen-Bye, Lesja/Dovre Danseteam 
Ung styremedlem: Maria Chanett Berge, Dans Med Oss, Trondheim 
Ung vara: Mia Børresen Nerødegård, Studio 1 
Huyen Huynh (Faglig utvalg) 
Jørn Inge Hansen (rådgiver) 
Anne Cathrine Røste, (adm.) 
 
Forfall:  
 
Styremedlem: Alexander Ingvoldstad, Evolution Sarpsborg DK 
1.vara: Bjørn Erik Gamborg-Nielsen, Palasset DK 
2.vara: Anna Dorte Furu, NTNUI Dans 
3. vara: Jorunn Dyrkorn, Sula DK 
 
 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

15/16-18 Roller og rutiner 
Hvem gjør hva i ND 
Viktig å stille på møter. Pass på rollene og hvem som gjør 
hva. Dagny og Kate må være involvert i det som skjer.  
Det er Dagny/ Kate som skal ta kontakt med ND. 
Innkallingen via Trello. 
SC skal ha en breddesamling + styremøte 
dansing.no må oppdateres 
 
 

 

Dagny/Anne 
Cathrine 

16/16-18 Felles søknad om tilskudd fra UDI 
Klubbene skal ha dekket medlemskap: 
Urbant utvalg skal dekke medlemskap for alle som bor på 

Jan Åge 



asylmottak. 
Vedtak: Skal inn i neste års budsjett. Jan Åge lager en plan 
som skal inn i neste års budsjett.  
 

17/16-18 Referat fra dommer/trener seminar 
Huyen har vært i dialog med ND. 
Urbant deltok ikke denne gangen på dommer/trener 
seminaret.  
Tar opp diskusjonen til neste trener/ dommerseminaret 

Huyen 

18/16-18 Ranking 

Vedtak: 

Jørn Inge tar ansvaret for rankinglistene til elektronisk system 
er på plass. 

 

 Videre arbeid Urbant tar kontakt med freestyle seksjonen 
for innkjøp av printere, ruter og PC. 

Forslag:  Kurs i januar for utregnere og dommere. Mia og 
Marie  skal ta kurset i tillegg til Kate, Dagny Jørn Inge. Det 
skal rekrutteres min to til.  

 

Anne 
Cathrine/Jør
n Inge 

19/16-18 Opplæring i Trello 
Samarbeid med administrasjonen 8. september 16.30 
Oppgave: Alle kommenterer saken vedr felles søknad til ND 
slik at vi vet hva som foregår. 
 

Jørn Inge 

20/16-18 SC 4, organisering av innkvartering og reise til Sula. 

Dommeruttak: Huyen tar ansvar for uttak av dommere og 
trenere.  

Det er gratis innkvartering på dansestudioet. Jan Åge tar 
ansvar for å komme med forslag til reise. Jorunn ordner 
transport fra flyplass.  

 

Jan 
Åge/Jorunn  

21/16-18 D2 
Plan for ferdig utdanning av kandidater som har påbegynt 
dommerutdanning.   
 
Vedtak: Det settes opp et møte der man ser på utdanning.   
 

Huyen/ Anne 
Cathrine 

22/16-18 Utarbeide et skriv for støtte til konkurranse og workshop, slik 
at det blir enkelt for klubbene å sende søknader. 
 
Administrasjonen foreslår følgende: 
Teknisk komite vedtar beløp for konkurranse og 

Anne 
Cathrine 



breddesamlingen og tildeler mesterskap. 
 
Senest 14 dager før konkurransen utbetales beløpet 
automatisk fra Danseforbundet til klubb.  
Rapport på breddesamlingen leveres i ettertid til 
administrasjonen og komiteen etter mal som blir sendt til 
klubben ved tildeling.  
Vedtak: støttes 
 

23/16-18 Møteplan 2016 
Møtene skal holdes under Streetchallenge konkurranser.  
 

Jørn Inge 

24/16-18 Eventuelt 
Sak fra Step Up  
Vedtak: Klagen imøtekommes. Endring i starttid må sendes 
via sms.  
 
VM i hiphop: Teamcapatain og reiseleder: Huyen/ Mia. .  
 
 
Sponsing av utøvere: (Dagny og Kate er inhabil og forlater 
rommet).  
Vedtak : De 2 beste seniorene sponses 5.000,-  
 
Det lages en felles pott på 14.000 til de som reiser. Prøver å 
leie en leilighet der alle kan bo.  
 
Regnskap 2016: 
Komiteen har ikke fått oversikt over inntekter 2016. 
Vedtak: Dersom det tildeles flere midler prioriteres landslag.  
 
 
Lisenser: Mangler oppdaterte lister over lisenser. 
Dommerlisenes fungerer ikke på Sportsadmin.  
Vedtak: Administrasjonen tar tak i dette.  
 

Møte vedr NM: Det skal sette opp møte Stepup. Ansvar adm  

Reisestøtte til Streetchallenge konkurranser: Det er ønskelig 
å arrangere streetchallenge konkurranser på ulike steder i 
landet. Det undersøkes om regionene kan støtte klubbene i 
dette: Ansvar Alexander.  
 
 
 
Neste møte:  
Sula kl. 10 søndag 25. september 
NM kl 10.00 søndag 20. november 

 

 


