
  

    

 

 

 

Referat 

 Møte nr 18 ARBEIDSPERIODEN 14-16 

 

                                                Dato:    9. juni      

                                          Tidspkt.:    17.30- 20.00 

                                                 Sted:  Idrettens Hus          

 

Tilstede:  

 Heidi Jappée,  Espen Kristiansen, Espen Klovning,  Jørn-Inge Hansen, Charlotte Lunde, Anne 

Cathrine Røste (Adm) 

 

 

Forfall: Bich Kieu Nguyen,, Nina Birkeland 

 

 

Saks nr. / 

år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 

  

191/14-16 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

 

Vedtak: referatet ble godkjent 

Espen K 

 

192/14-16 Nominering til IDO Awards 

  

Vedtak:  

Dancer: Selina Jappée 

Team: 2dance Company 

Trainer/choreographer : Jeanette Lühr- Sæthre 
 

ADM 

193/14-16 Godtgjørelse for utarbeidelse av D2 utdanning 

  

Vedtak: NDs standard satser 

 

ADM 

194/14-16 Turntrener til EM Disco 

 

Vedtak: Nei, med mindre turntrener kan dekkes av eksisterende 

budsjett for trenere/reiseledere til EM Disco. 

 

ADM 

195/14-16 Forslag til Tinget fra Røa DK ifbm ADFP regler 

 

Vedtak: Forslaget støttes ikke. Seksjonen ønsker at våre dansere til 

enhver til følger de samme reglene som brukes i ADFP. Det er 

ADFP som forvalter regelmentet i Freestyle/Slowdance og det 

norske miljøet bør følge dette. Unge norske dansere kan fint trene 

på akrobatiske momenter hver eneste dag uten at det må inkluderes 

i dansene deres i konkurransesammenheng. 

 

Espen K 

196/14-16 Forslag til Tinget fra Studio 1 ifbm 5års horisont for sponsing av 

utøvere til IDO mesterskap.  

 

ADM 



Vedtak: Forslaget støttes ikke. Midlene som brukes til sponsing av 

dansere ifbm IDO mesterskap bestemmes direkte av de 

budsjettmidlene seksjonen bilr tildelt. Denne tildelingen skjer i 

begynnelsen av hvert kalenderår. Hvor mange dansere som vil 

motta slik støtte vil avhenge både av tilgjengelige budsjettmidler og 

nivået innenfor de ulike grenene. Det er ikke mulig for seksjonen å 

sette av midler 5 år frem i tid siden budsjettmidler og prioritering av 

budsjettmidler i ND vil variere fra år til år. I tillegg kan deltakelse 

og nivået innenfor ulike grener variere mye over en 5 års periode. 

Prioritering av midler varierer også i ulike budsjettperioder. I den 

inneværende budsjettperioden har feks breddeaktiviteter blitt 

prioritert foran toppidrettsatsning som feks sponsing av 

mesterskapsdeltagere. I år med begrensete budsjettmidler må 

seksjonen i verste fall kunne avstå fullstendig fra tildeling av midler 

til reisestøtte i fbm IDO mesterskap 

 
 

 

197/14-16 Terminliste 2017. 

 

Vedtak: Terminliste for 2017 vedtas og sendes til adminstrasjonen 

for distribusjone til klubbene i seksjonen. 

 

ADM 

198/14-16 Mental trening under Trener/Dommerseminar august 2017. 

Seksjonene i ND søker foreleser utenfor dansemiljøet for en sesjon 

om mental trening. Seksjonene delere på kostandene.  

 

Vedtak: Seksjonen godkjenner bruk av kr 5000 til mental trener på 

vegne av FDJ. 

ADM 

199/14-16 Reisekostnader for transport av rekvisitter til VM Show i Riesa. 

 

Vedtak: Seksjonen har satt av midler til 2 reiseledere og  

1 team captain ifbm med VM Show. Transport av reisekostnader 

må evnt dekkes av dette. Det bør vurderes om dette skal inn i 

fremtidige budsjetter. 

 

ADM 

200/14-16 Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt 

 

Espen K 

 


