
  

    

 

 

 

Agenda 

 Møte nr 13 ARBEIDSPERIODEN 14-16 

 

                                                Dato:    26. oktober       

                                          Tidspkt.:    17.30- 20.00 

                                                 Sted:  Idrettens Hus          

 

Tilstede:  

 Espen Klovning, Heidi Jappée, , Espen Kristiansen, Jørn-Inge Hansen (urbane stiler), Bich Kieu 

Nguyen, Anne Cathrine Røste (adm) 

 

 

Forfall: Nina Birkeland , Charlotte Lunde 

 

Saks nr. / 

år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 

  

134/14-16  

 

Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

 

Vedtak: referatet ble godkjent 

Espen  

 

135/14-16  

 

Rapport fra HS møte 12 oktober 

Espen orienterte om møtet 

 

Espen 

136/14-16  

 

Overdommerrapport DC5 

Rapporten ble tatt til etterretning, styret hadde ingen bemerkninger 

Vedtak: ADM må sende rapport fra de to siste konkurransene når HD 

er satt opp. 

 

Espen 

137/14-16  

 

Representanter til IDO møter (Tap dance, Ballett) 

 

Vedtak: Seksjonen har ikke midler til å sende representant til møtet. 

Dersom en av foreldrene til den eneste utøveren som deltar ønsker å 

stille, er det i orden for seksjonen.  

Espen/adm 

138/14-16  

 

Håndhevelse av konkurransereglement 

 

Følge opp feedback/spørsmål fra klubbene. 

Vedtak: Nina svarer på vegne av seksjonen når det gjelder uniforme 

 

139/14-16  

 

Status Urbant utvalg 

 

Leder for urbant utvalg orienterte for status mht til NM. Jørn 

Storbråten blir overdommer på IDO-delen av konkurransen. Etter at 

NM er avsluttet blir det arrangert en battle del. 

 

Det skal arrangeres dommerkurs i D2 helgen 6. 7. november. Huyen 

er ansvarlig for faglig del av programmet. Jørn Storbråten 

underviser i IDO-regler.  

Budsjett for urbant utvalg ble lagt frem og tas videre med i 

budsjettprosessen til seksjonen.  

 

Jørn Inge 



140/14-16  

 

Streetdance vs Dance Challenge 

 

Hvilke konkurranser skal kjøre streetdance? 

Vedtak:  

Alle konkurranser i streetdance, også Streedance show, skal gå i 

Street Challenge konkurranser, dette gjelder også de regionale 

konkurransene. Det skal sendes brev til arrangørklubbene om at DC 

blir uten streetdance grener.  

Dette er en prøveordning fram til sommeren 2016. Dersom tilbudet 

ikke er godt nok for barnedanserne, vil seksjonen vurdere behov for 

regional hiphop konkurranse på DC. 

 

Espen/ adm  

141/14-16  

 

Idrettspolitisk dokument 

 

Til info. 

Saken flyttes til neste styremøte 

Espen 

142/14-16  

 

Halltilgang i Oslo 

 

Adm informerte om søknad til Oslo Idrettskrets for tilgang til 

haller.  

 

Vedtak: Seksjonen anbefaler smårom (gjerne med speil) i Oslo. 

Andre arealer er ikke like interessant pga krav om tilgang/bruk 24/7 

 

Espen 

Kristiansen/ 

Anne Cathrine 

143/14-16  

 

Støtte til gratis dansekurs (Sula DK) 

 

Vedtak : Søknaden er avslått. Det er for mange klubber som 

allerede kjører gratis dansekurs på egen regning for å øke 

rekrutteringen. 

 

Espen/ Adm 

144/14-16  

 

Merkeprøver fra 2016? 

 

Saken er utsatt til neste styremøte 

Espen 

145/14-16  

 

Breddesamling under nord-norsk mesterskap i Hip Hop 2016 

 

Vedtak: Budsjettet for 2016 er ikke klart. Tror og håper dette går bra. 

Det må vurderes av Urbant Utvalg, dvs om det finnes midler innenfor 

UV sine rammer. Opprettholder søknaden og FDJ/UV søker om midler 

i budsjettprosessen 

 

Espen/ Jørn 

Inge 

146/14-16 Nominering til Idrettsgallaen 

 

Vedtak: Heidi svarer på vegne av seksjonen 

Heidi 

147/14-16 Søknader fra 2Dance om ekstra reisestøtte ifbm ulike IDO 

mesterskap 

Vedtak: Saken er under vurdering 

 

Espen 

148/14-16 Utlysning av Åpningscup i 2016  

Victory har trukket seg som arrangør. 

 

Vedtak : ADM send ut ny utlysning ASAP til alle klubbene . 

 

Espen/ adm 

149/14-16 Foreldrevettregler 

Seksjonen ser positivt på foreldreregler. Dette bør sendes ut ifbm med 

 



reiser til internasjonale mesterskap. Det er også en god ide ifbm andre 

konkurranser i inn- og utland. 

Adm bemerker: Henriette har laget et dokument av dette og lagt ved 

uttaket til VM Jazz og Moderne. 

150/14-16 Revisjon av reglement 

Vedtak: Det skal lages et skriv som sendes til klubbene: 

 

1) Bytte av dobbelpartner fører til tap av rankingpoeng. 

2) spissing av uniformeringsreglen 

3) formasjoner (team i freestyle) 

 

Nina 

151/14-16 Flytting av DOTY 2016 til DKKQ helg 

 

Vedtak: Flytting til DKKQ helg avslås. Andre helger kan være 

aktuelle. 

Espen/ adm 

152/14-16 Budsjett 2016 

Budsjett er under utarbeidelse.  

 

Espen 

153/14-16 Breddetiltak 2015 

Seksjonen har gjenstående breddemidler og ønsker at adm utlyser 

dette:  

Inntil kr 15000 for prisverdige breddetiltak. 

Espen/adm  

154/14-16 Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt 

Neste styremøte er mandag 30. november. 17.30 til 20.00 Idrettens 

hus 

Espen 

 


