
  
    

 

 
 

Referat 

 Styremøte nr . 01 I ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 
 

                                                Dato:        18. august 2014   
                                          Tidspkt.:   17.30 – 22.00  
                                                 Sted:           Idrettens hus Ullevål stadion 
 
Tilstede: Gro Arctander, Tom Christian Axelsen, Heidi Jappee, Espen Kristiansen, Nina 
Birkeland,  Anne Cathrine Røste ( adm), Eirik Bolme ( adm – sak 4) 
 
Forfall: Espen Klovning, Charlotte Lunde 
 
Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

01/14-16 Hvem er vi og hva ønsker vi å jobbe med? 
Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar 
 
Vedtak: Seksjonen møtes lørdag 27.september og lager 
handlingsplan.  
 

Gro/Anne 
Cathrine 

02/14-16 Møteplan og handlingsplan for seksjonsstyret for perioden. 
Handlingsplan: Lørdag  27. september 
Styremøter holdes på mandager far 17.30 til 21.00 på følgende 
datoer: 
 
Vedtak: 
Møteplan for perioden: 
15. september 
20. oktober 
10. november 
1.   desember 
23. februar 2015 
16. mars 
27. april 
1.   juni 
22. juni 

Gro/ Anne 
Cathrine 

03/14-16 Ny 3. vara til seksjonsstyret 
Margrethe Hegnar ønsker ikke å sitte i styret, slik at vi må finne 
en ny 3. vara. 
 
Vedtak: Administrasjonen tar kontakt med Bick Kieu 
Nguyen fra Røa Danseklubb.  
 

Adm 

04/14-16 Klare regel for uttak og støtte til utøvere 
Det har vært mye diskusjoner angående reise 
og dekning av utgifter i forbindelse med EM i Disco. Det bør 
utarbeides klare regler for reiseopplegg for uttatte slik at 
administrasjonen kan håndtere dette i framtiden. 
 

Gro/Eirik 



Vedtak:  
Administrasjonen gjør til vanlig uttak i henhold til rankingliste 
på gjeldende tidspunkt. Utøvere som blir dekket av forbundet, 
følger forbundets reiseopplegg. Øvrige utøvere kan velge å følge 
forbundets opplegg, eller organisere reisen selv. Utøvere som 
reiser på eget opplegg har selv ansvar for å holde seg oppdatert 
m.h.t. oppmøtetider og andre praktiske forhold. 
 
Administrasjonen innkaller til møte mellom reiseleverandør, 
ND og representanter fra klubbene. 
 

05/14-16 Orienteringssak: 
Dommerseminar/breddesamling: Status 
Dommerseminar: Det er ca 80 påmeldte til seminaret. 
Seksjonen fikk en orientering om innholdet på seminaret.  
Heidi Jappee redegjorde for programmet – oppdatert program 
legges ut på www.dansing.no Dommere som dømmer i flere 
grener for dispensasjon fra de andre grenene. Dommerne får 
tilbud om seminar i alle grener i 2015, seminaret blir da lagt 
opp til at man kan delta på flere grener.  
 
Monika Eriksen har søkt om dispensasjon fra 
dommerseminaret. Seksjonen tar kontakt for å undersøke om 
hun kan møte på 31.8 
 
 

Heidi Jappee 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gro 

06/14-16 Orienteringssak: 
Tettere samarbeid med kretsene 
Samarbeid med kretsene - Danseregion Øst 
ønsker et tettere samarbeid og vil gjerne ha regionale 
konkurranser slik som i sportsdans  
 
Styret drøftet ikke problemstillingen videre. 
 

Adm 

07/14-16 Utvalg for urbane stiler 
Det opprettes et arbeidsutvalg for å utarbeide seksjonens mål 
og strategi, samt satsningsområder. 

a) Kortsiktig strategi for de 2 neste år 
b) Resultatmål for rekruttering (rekrutteringsmål) 
c) Utdanning dommer/trening 
d) Konkurranser 
e) Budsjett 

 
Vedtak: Følgende kandidater til utvalget forespørres: 
Jørn Inge Hansen, Britt Janne Tennøy, Huyen Huynh. Det er 
ønskelig at leder i utvalget møter på seksjonsmøtene.  
 

Adm 

08/14-16 Åpen regional konkurranse i hip-hop 11. og 12. okt 
Lesja og Dovre danseteam ønsker å arrangere en nasjonal 
konkurranse (uten 
ranking) i hip-hop 11. og 12. oktober i forbindelse med en 
breddesamling. De ønsker å bruke de nye regionale dommerne 
vi har utdannet, slik at de får prøvedømt. 
Seksjonen har mottatt søknad om støtte til breddesamling for 
15.000 kroner. 
 
Vedtak: Søknad er innvilget. Klubben må rapportere 
tilbake med regnskap fra samlingen og gjøre rede for om 

Adm 

http://www.dansing.no/


samlingen førte til rekruttering av nye medlemmer.  
 

09/14-16 Orienteringssak: Forespørsel om kvalifisering til DKKQ her 
i Norge i regi av ND? 
 
Klubber som har arbeidet for å få en kvalifisering i regi av ND til 
årets konkurranse har ikke lyktes i dette. 
 

 

10/14-16 Voluntary judge 
Astrid Bruun Ødegård har søkt om å få være voluntary jugde i 
Disco VM. IDO har videre henvendt seg om voluntary judge i 
showdans-VM. 
 
Vedtak: Astrid Bruun Ødegård oppnevnes som voluntary 
judge i disco-VM Heidi Jappee oppnevnes som voluntary 
judge i showdans-VM. 
 

 

11/14-16 Eventuelt 
 
Sak 1 Komitee for dommere og trenere: 
Heidi Jappee, Ann Mari Furseth og Huyen Huynher 
representanter for seksjonen frem til 31.12. 
 
Vedtak: Seksjonen ønsker kontinuitet i arbeidet og ønsker 
at medlemmene fra IDO/freestyle fortsetter i komiteen i 
neste periode.  
 
Sak 2 Barnemerker:  
Administrasjonen tar kontakt med Wenche Hansen i Unique.  
 
Sak 3 Trener 1 delkurs i disco: 
Administrasjonen tar kontakt med Anne Mari Furseth eller Lars 
Martin Bredal og Nancy Gogstad 
 
Sak 4 Utregnere.  
Det er et ønske om felles utregnersystem i Norges 
Danseforbund. Utregnere  i Swing/ sportsdans og IDO/freestyle 
møtes på søndag under dommerseminaret.  
 
Sak 5: Breddesamling 
Det er 80 påmeldte til breddesamlingen og gruppen må derfor 
deles i to på søndagen. Ashley Liversedge kan ikke ta denne 
alene. Seksjonen har fått en henvendelse fra Nancy Gogstad 
vedrørende slovakisk trener i disco som kan undervise på 
søndagen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nina 
Birkeland 
 
 
 
 
 
 
 
Tor Erling 
 
 
Adm 

Saker fra 
forrige 
periode 

Sak 6: Tildeling av konkurranser (sak 25/14 forrige periode) 
 
Vedtak: Ved tildeling av konkurranser i 2015 på forrige 
styremøte, ble DC4 og DC7 ikke tildelt, men ble lyst ut på 
nytt. Kun DK 2dance har søkt, og klubben tildeles disse to 
konkurransene. 
 
 

 

 


