
  
    

 

 
 

Referat 

 Møte nr 14 ARBEIDSPERIODEN 14-16 
 

                                                Dato:    30. november       
                                          Tidspkt.:    17.30- 21.15 
                                                 Sted:  Idrettens Hus          
 
Tilstede:  
 Heidi Jappée,  Espen Kristiansen, Jørn-Inge Hansen (urbane stiler), Bich Kieu Nguyen, Nina 
Birkeland, Anne Cathrine Røste (adm) 
 
 
Forfall: Espen Klovning, Charlotte Lunde 
 

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

154/14-16 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 
 
Vedtak: referatet ble godkjent 

Espen Kr 
 

155/14-16 Utlysning av Åpningscup 2016.  
 
Vedtak: Victory får tildelt åpningscupen 

Espen Kr 

156/14-16 Reglementet 2016 
Reglementet sendes ut til høring med svarfrist 13.12 

Heidi 

157/14-16 Søknad om breddemidler 

Søknad nr 1: Søknad om midler til dekning av trener: 

Søknaden er avslått. Viser til tilsvarende søknader fra andre 
søkere. Dette anser ikke seksjonen å falle under breddetiltak.  

 

Søknad nr 2: Åpen dag og Ta med en venn 

Vedtak: Søknaden er godkjent. Det forutsettes at all rekruttering 
og tiltak knyttes til ND og klubbdrift.  

Søknad nr 3: Midler til show 

Seksjonen dekker deler av showet med inntil kr. 15.000,- under 
forutsetning at forestillingen er åpen for publikum, slik at dette blir 
et rekrutteringstiltak. Seksjonen anser ikke pokaler til å være et 
breddetiltak. 

Tiltaket godkjennes. 
 

Adm v/ Tor Erling svarer klubben på vegne av seksjonen 

ADM 

158/14-16 Håndhevelse av konkurransereglement 
 

 



Følge opp feedback/spørsmål fra klubbene. 
 

159/14-16  
 

Status Urbant utvalg 
 
NM ble gjennomført etter planen og var et vellykket arrangement i 
forhold til forutsetningene. 
Utvalget ser imidlertid behov for mer kompetanse vedr. 
arrangering av konkurranser inn i styret og jobber for å få dette på 
plass i løpet av september. 
 
Utvalget har laget et forslag til terminliste og klubber er kontaktet 
med spørsmål om teknisk arrangør. 
 
Utvalget er positive til breddesamling i Tromsø 5. til 7. februar 
under NNM. Samlingen lyses ut i desember og utvalget kommer 
med henstilling til seksjonen vedr forslag til hva som skal gjøres i 
forhold til dommersituasjonen på NNM så snart antall deltagere er 
kjent.  
 
Utvalget jobber i samarbeid med adm om å starte små 
hiphopgrupper i eksisterende klubber i Oslo. Er i dialog med 
Linderud IL, Centrum Tigers ( Vulkanhallen). Det vil også foretas en 
befaring av Veitvet kultursenter som har ledig dansesal.  
 
Battle: Det skal lages et skriftlig regelverk i forhold til battle 
konkurranser mht til uttak til internasjonal konkurranser i IDO.  
 
 
 

Jørn Inge 

160/14-16  
 

Hoveddommer skal få tilsendt HD rapport fra de to siste 
konkurransene. 
 
Hoveddommerrapportene lagres slik at HD lett får aksess til disse 
rapportene.  
 
 
 
Adm sørger for dette og sender hoveddommer rapportene så 
snart HD er satt opp.  
 
Seksjonen vurderer  å benytte skjemaer for notering av advarsler, 

slik at de henges opp på konkurransen og Team Leder for hver 

klubb må signere på at de har lest advarselen.  

 
 

Espen/ 
Henriette/Hei
di 

161/14-16  
 

Budsjett 2016 
 
Budsjettet er under utarbeidelse og ligger på trello.com. Forslag 
til endelig budsjett vedtas på neste styremøte 

Espen/  

163/14-16 Overgangsreglement 
Seksjonen behandlet forslag til overgangsreglement og sender til 
administrasjonen.   

Espen 

162/14-16 Eventuelt 
Det var ingen saker under eventuelt 
 

Espen 



 


