
    

 

 

 

 

Referat 

 Hovedstyremøte nr. 6 

ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020 

 

                                                Dato:      25. februar 2018   

                                          Tidspkt.:  kl. 17.00 – 21.00 

  

 

 

Sted:         Idrettens hus, Ullevål stadion     

          

Innkalt: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Åsmund Eggen, Tarjei 

Svalastog, Jo Inge Norum, Trine Dehli Cleve, Anne Cathrine Røste (adm)  

 

Meldt frafall: Ane Omdal Aune, Even Gulli, Sissel Myren, Wanja Nerli, Stine Gjørtz, Bettina 

Wichmann, Monica Molvær, Sigurd Ringvoll Mona Kristiansen (adm) 

 

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

  

44/18-20 • Godkjenning av innkalling og referat og saker til 

eventuelt: 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: 

 

• Saker til eventuelt:  

 

Ansettelse av ny GS 

Orientering om minnefond i Danseregion Nord 

 

 

 

Anders 

45/18-20  Vedtakssak 

Representasjon HS 2019 

Se vedlegg under 

Anders 

46/18-20 Vedtakssak: 

Sak fra ankeutvalget 

Sakspapirer er sendt separat 

Sak unntatt offentlighet 

Vedtak:  

Hovedstyret har oppnevnt advokat Niels R. Kiær til ankeutvalget i 

gjeldene sak.  

 

 

Michelle 

47/18-20 Vedtakssak 

Mandat Akademiet 

Mandat til Akademiet må oppdateres i forhold til endring av navn 

på komiteen. 

Andre endringer:  

• Akademiet skal ikke behandle klager på dommere og 

trenere.  

• Akademiet oppnevnes for tingperioden. 

Michelle 



• Hver seksjon/ komite har 1 stemmeberettiget medlem i 

utvalget.  

Vedtak: 

Godkjent 

Innstillingen godkjennes og komiteen er gjeldende til neste ting. 

Den sittende komiteen sitter til ny komite er oppnevnt. 

 

48/18-20 Oppnevning Akademiet 2019-2020 

Vedtakssak 

Medlemmer til trener- og dommerkomiteen for tingeperioden: 

Komiteen skal bestå av 1- 2 representanter fra hver seksjon/komite. 

Disse medlemmene innstilles av seksjonene og komite for 

sportsdrill. Personene bør ha fagkompetanse og erfaring som er 

relevant i forhold til arbeidsområdene og både trenere og dommere 

skal være representert. Hver seksjon/ komite har 1 stemmeberettiget 

medlem i utvalget. 

 

I tillegg skal komiteen bestå av følgende rådgivende organer uten 

stemmerett: en representant fra HS, utdanningsansvarlig i ND, samt 

NDs ansvarlige kontaktperson i WDSF PD.  

 

Leder for komite: Leder av komiteen innstilles av den sittende 

komiteen og oppnevnes av Hovedstyret i Norges Danseforbund. 

Ved stemmelikhet er møtelederens stemme utslagsgivende. De 

stemmeberettigete har mulighet til å avgi elektronisk stemme, 

dersom de er forhindret til å møte på styremøtet. 

 

Følgende personer innstilles til Akademiet i perioden 2018-2020:  

 

Leder: Erling Langset 

Urbant: Huyen Huynh 

Freestyle IDO: Heidi Jappé og Nancy Gogstad 

Swing/salsa: Aina Nygård - Sissel Myren  

Sportsdans/linedance: Erling Langset, Raymond Sarlemijn 

Sportsdrill:  

 

Representant fra HS: Michelle Lindøe Enger 

Representant for adm: Utdanningsansvarlig 

PD: Anita Langset 

 

Vedtak: 

 

Innstillingen godkjennes og komiteen er gjeldende til neste ting. 

 

Administrasjonen dobbeltsjekker med seksjonene om 

representanter. 

 

Michelle 

49/18-20 Vedtakssak 

Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere 

 

Oppdatert regelverk er vedtatt av Akademiet 

Vedtak: 

Vedtatt 

 

Michelle 

50/18-20 Vedtakssak 

Kongepokal 2019 

I fjor ble pokalen delt ut i Disco og Break. 

Anders 



Sportsdrill ble innstilt som neste til å få pokalen dersom vi får en 

pokal til. 

 

Vedtak: 

H.M. Kongens pokal for 2019 går i år til swing og salsa seksjonen 

og til  Sportsdrill, dersom vi får flere pokaler og konkurransene 

tilfredsstiller kriteriene.  

Seksjonene må raskt gi tilbakemelding dersom det viser seg å ikke 

være nok deltagelse.  

Tildeling går til seksjoner etter rulleringsprinsippene, dersom ND 

får ekstra pokal skal denne gå til en gren. 

 

 

Nytt vedtak pr mail: 

Swing og salsa seksjonen har takket nei til Kongepokalen i år, 

grunnet for få utøvere.  

Kongepokal 2019 går til sportsdans etter rulleringsprinsippet. 

 

Rulleringsprinsippet tas opp til diskusjon på neste hovedstyremøte 

for tildelinger videre. 

 

 

51/18-20 NIFs Hedersbevisninger 

Vedtakssak 

 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 

har 

to hedersbevisninger (utmerkelser): 

• Æresmedlem 

• Hederstegn 

 

Vedtak: 

ND innstiller følgende kandidat: Grethe Andersen  

 

Anders 

52/18-20 Rapportering på breddemidler 

Vedtakssak 

AU har tildelt prosjektmidler på bakgrunn av søknader fra 

seksjonen. 

 

Vedtak: 

Rapportering skal skje i forkant av hvert HS-møte i utvidet skjema 

(prosjektmal med rapportering). 

Adm følger opp rapportering i samarbeid med prosjekteier/ 

prosjektleder i de ulike prosjektene.  

Ønsker elektronisk rapporteringssystem for 2020 

 

Michelle/ 

Anders 

53/18-20 Rutiner for utsendelse av informasjon 

Orienteringssak 

Oppfølging fra ledersamling. 

Alt som går ut av info fra adm til seksjoner og klubber, skal HS stå 

på kopi.  

 

Innkallingen til HS skal gå til seksjons- og regionsledere.  

Innkalling AU til AU skal til AU, vedtakene skal til HS.  

Innkalling og referat legges i trello.  

 

 

Anders 

54/18-20 Permisjon for Ane Aune 

Orienteringssak 

Anders 



Ane Aune har fått jobb som daglig leder i Kristiansand Danseklubb. 

I forhold til NIFs lov § 2.6 så må «Tillitsvalgt som får relevant 

ansettelse .. fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan 

ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.» 

 

Ane Aune er derfor i permisjon fra og med styremøte nr 6- 18-20. 

 

NIFs lov § 2.6 er diskusjonssak under tinget: Dersom loven endres i 

forhold til stillingsbrøk, vurderes permisjonen på ny.  

 

Vedtak:  

Styret ønsker å sende inn søknad. til NIF for å beholde Ane i styret. 

Hun er permittert inntil videre. 

 

55/18-20 Idrettstinget 

Orienteringssak 

Mange viktige saker på agendaen: 

I forhold til lovrevisjon er følgende lovendringer viktige for ND:  

 

§2.6 

Vi ønsker en spesifisering av begrepet arbeidstager i §2.6: Hvor går 

grensen på hva som er definert som arbeidstager ?  

 

§ 2-4  

Her bør det kanskje være opp til særforbundene selv å kunne gi 

dispensasjon ?  

 

§10-4: Må følges opp bedre av Idrettskretsene: Idrettslaget må være 

medlem av de i de særforbund som organiserer idretten lagene 

driver. 

Det er dessverre mange Idrettslag som driver dans under 

«mosjonsidrett» uten å registrere medlemmene hos oss.  

Har for eksempel fotball samme problemstilling?  

 

Ny navnelov for idrettslag skal også på tinget:  

Vi har mange medlemsklubber som ikke har fått lov til å bruke 

navnet sitt av idrettskretsen og mange som vil bli medlem hos oss 

får problemer med dette. For oss vil det være positivt med en 

endring av regelverket.  

Administrasjonen utarbeider et forslag som sendes til NIF.  

 

Norges Danseforbund har ikke sendt inn forslag om endring i 

barneidrettsbestemmelsene. 

Adm sjekker handlingsrom 

 

 

Anders 

56/18-20 Årshjul  

Årshjul for HS må utarbeides. 

 

Ansvar: Administrasjonen  

 

 

Anne Ragnhild 

57/18-20 Status økonomi 

Foreløpig regnskapsrapport gjennomgått.  

 

Budsjett 2019:  

Rapporter skal sendes ut 1 gang pr mnd.  

 

Bedre rutiner må på plass: Avventes til ny GS er på plass. 

 

Michelle 



58/18-20 Diskusjonssak:  

Åpne påmeldingslister 

 

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 ? 

 

Saken sendes til høring i seksjonene 

 

Adm 

59/18-20  

Frikort til idrettsarrangementer  

Diskusjonssak 

 

Det er nye regler fra NIF: 

 

 

«1. januar 2019 ble det innført nye regler for naturalytelser. 

Endringene får også konsekvenser for NIF sitt frikort til 

idrettsarrangement som nå blir en skattepliktig fordel. 

Derfor avvikles ordningen og de av dere som har et slikt frikort, bes 

makulere kortet.  

 

Vi ber dere informere internt om dette til de som bruker frikort i 

dag.» 

 

Hvordan vil dette påvirke våre tillitsvalgte ?  

 

Vedtak: 

Tillitsvalgte i ND beholder sine kort for å komme gratis inn på 

NDs arrangementer.  

 

 

Bettina 

60/18-20 Søknad om støtte i forbindelse med Christmas Dance. 

Sak vedtatt av AU 

Arrangementet gikk med underskudd på 207 430 som er dekket 

gjennom private midler (se vedlegg 1). 

 

Hvilken klubb skal arrangere NEC og Christmas Dance 2019 må 

snarlig avklares. 

 

 

Vedtak fra AU  

Det er ubrukte midler på sportsdans på budsjettet til sportsdans. 

Dersom endelig regnskapsrapport for Danseforbundet viser at dette 

stemmer, bevilges inn til 50.000 fra overskuddet fra seksjonen. 

Det er også kun brukt 50.000 på internasjonale mesterskap, og 

budsjettet er kr 100.000. Det bevilges 50.000 fra denne potten.  

Forutsetning for tildelingen er at det leveres regnskapsrapport fra 

godkjent regnskapssystem.  

 

Vedtak: 

Adm sender mail til Pieter Spilling om at det må levere 

regnskapsrapport fra godkjent regnskapssystem før HS kan vedta 

tildeling av midler. Dersom rapport er godkjent bevilges Christmas 

Dance resterende overskudd fra sportsdans seksjonen begrenset 

oppad på inntil 50 000 kr og resterende budsjett på 50 000 kr på 

internasjonale mesterskap. 

Anders 



 

Det må komme en avklaring på hvilken klubb som arrangerer 

Christmas Dance / NEC innen 10. mars 2019. Michelle sender 

saken videre til sak til sportsdans seksjonen for avklaring. 

 

 

 

60/18-20 Eventuelt 

1)Presidentskapet orienterte om ansettelse av Tonje Røiland (TR) 

som ny generalsekretær i ND og hovedstyret slutter seg til 

avgjørelsen om å ansette TR. 

Avtalt lønn ligger innenfor budsjett for 2019 og det er inngått en 

bonusavtale på eventuelle nye sponsormidler som TR inngår. Dette 

gjelder ikke for eks: prosjektstøtte som Drømmefangeren eller 

sponsoravtaler der sponsor/legat/stiftelse ikke godkjenner slik 

utbetaling. 

TR begynner i stillingen 1. april 2019. 

 

2)Orientering av minnefond 

Region Nord har dessverre mistet to veldig dyktige dansere og 

ledestjerner i løpet av veldig kort tid i både Mattias Langseth 

Eliassen og Elias Dypaune som tragisk gikk bort nå i høst/vinter. 

 

I den forbindelse så har vi begynt å jobbe med å sette opp ett fond, 

til ære for Mattias, og nå som Elias gikk bort så ligger det forslag 

om det samme her - begge familier synes det er en positiv ide. 

 

Tanken er å støtte dansere i brytningsfasen på vei inn eller allerede 

tatt ut på landslag, eller som trenger ekstra ressurser for å hente inn 

trenerkapasitet pga manglende utfordring i egen region/nærmiljø, 

evt også kan brukes for å søke om stipend og reisedekning til 

konkurranser internasjonalt. 

 

 

 

Møteplan 2019: 

18/3  AU  

 8/4   Hovedstyret 

13/5   AU 

17/6   Hovedstyremøte  

 

 

 

Anders 

 

 

 

 

Vedlegg 1: sak 45/18-20 

 

 

25.-27.jan WBTF AGM WBTF 2019 Limoges/Frankrike Stine ? 

1. mars Salsa NM i salsa Oslo  

07.-09.mar Swing WRRC AGM 2019 Praha/Tsjekkia 

Anne 

Ragnhild 

26.-28.apr Drill NM Sportsdrill 2019 Askøy  

25.-26.mai FDJ 

Norgesmesterskapet i freestyle & 

slow 2019 Oppsal arena 

Anders 

08.-09.jun Sportsdans WDSF AGM 2019 Budapest/Ungarn Michelle 



29.-30.jun Sportsdans 

Norgesmesterskapet i standard & 

latin 2019 Stavanger 

Anne 

Ragnhild 

29.-30.jun Urbant NM Breaking & Hip Hop Battle Stavanger 

Anne 

Ragnhild 

27.-28.jun IDO IDO AGM 2019 Roma/Italia Anders 

02.-03.nov IDO 

Norgesmesterskapet i IDO-grener 

2019  Bingsfosshallen 

 

08-10.nov Urbant Norges mesterskap i IDO Bergen  

02.nov Swing Norgesmesterskapet i swing 2019 ikke tildelt  

23.nov Sportsdans Norgesmesterskapet i 10-dans 2019 Bergen  

06.-08.des Sportsdans Christmas Dance Festival Oslo Gardemoen  

  

  

 


