
  
    

 

 
 

Møtereferat 

 Styremøte nr . 03  I ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 
 
 Dato:        20. oktober  2014   

 Tid.:           17.30 – 21.00  

   Sted:          Idrettens hus Ullevål stadion 

  

 
Tilstede: Gro Arctander, Tom Christian Axelsen, Heidi Jappee, 
Espen Kristiansen, Jørn Inge Hansen (Utvalg for urbane stiler), Anne Cathrine 
Røste (adm) 
 
Forfall: Bich Kieu Nguyen, Nina Birkeland, Charlotte Lunde, Espen Klovning, 
 
 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar for 
oppfølging: 
  

20/14-16 Godkjenning av referat fra styremøte nr. 2 /2014-
2016 
Referatet ble godkjent med bemerkninger 

 
 
 

21/14-16 Merkeprøver 
1. Godkjenning av reglement for merkeprøver med 

eventuelle endringer – se vedlegg 
 

2. Hva med Hiphop?  
 

Vedtak: Nina Birkeland ser på forslaget og lager en 
endelig versjon i samarbeid med adm. Seksjonen foreslår 
at merkene selges for 30,- kr pr stk. Hiphop avventer til 
andre tiltak er på plass. 
 

Adm/Nina 

22/14-16 Nytt fra utvalget for urbane stiler 
 

 Balder Stuestøl Hansen var i finalen i VM i Hiphop 
jr.  

 Over 100 deltagere på Dombås, et bra gjennomført 
arrangement .  

 Forslag til mandat for utvalget ble lagt frem 
 Utvalget kommer tilbake med forslag til budsjett 
 Utvalget vil i løpet av 2014 legge fram en tiltaksplan 

 
Saken tas til orientering 

 



23/14-16 Konkurransereglementet 
Hvor står vi? 

Saken behandles på et senere styremøte. 

Tom Chr 

24/14-16 Henvendelse fra Ringsaker Danseklubb 
Ang konkurranse i klubbens regi. 
 
Vedtak:  
Seksjonen foreslår at Ringsaker avholder en regional 
konkurranse, og oppfordrer klubben til å søke om nasjonal 
konkurranse i hiphop i 2015. 
 

 

25/14-16 Invitasjon fra International Conference in Tuscany 
Vedtak: Seksjonen dekker ikke deltagelse til denne 
konferansen. 

 

26/14-16 Dommere 
 

1. På forrige styremøte ble vi enige om å ta opp til vurdering 

om det fortsatt er behov for to utenlandske dommere på de 

ordinære freestylekonkurransene, eller om vi har nok 

dommere til å dekke opp disse konkurransene med norske 

dommere. 

 

Vedtak: Klubbene tilskrives halvårlig for å avklare hvilke 

godkjente dommer som er klare for oppdrag. Klubber som 

er tildelt konkurranser tilskrives med spørsmål om de 

ønsker fem eller syv norske dommere. 

 

2. Hoveddommere  

Det er stadig vanskelig å finne kvalifiserte hoveddommere 

til konkurransene. Seksjonen går over listene med ”gode 

gamle” dommere og forespør disse om de er interessert i å 

bli overdommere. 

 

Vedtak:  

Adm tar kontakt med dommerne som seksjonen foreslår.  

 

3. Utdanning 2015 

Hvilke planer har seksjonen for utdanning i 2015: D1-
kurs, D2-kurs, Dommerseminar, faglige samlinger 
 

Vedtak: Saken utsettes til senere styremøte.  

 

4. Rammeverk for dommerutdanningen 

Seksjonen har blitt bedt om å vedta timetall for ulike 

elementer i dommerutdanningen. 

Vedtak: 

Eksamen: 1 time  

Prøvedømminger: 2 

Minimumsvarighet på dommerkurs: 20 timer (maks en 

helg)  

Tilleggskurs for ekstra gren: Hiphop, disco, freestyle/slow, 

performing arts  

10 timer per gren 

Vedtak: Heidi Japee, Ann Mari Furseth og Huyen 

koordiner arbeidet og velger hvem som skal trekkes inn i 

  
 
 
 
 
 
 
 
Adm/- 
Tom Chr.   



arbeidsgruppen.  

27/14-16 Terminlisten 2015 
1. Er det konkurranser på terminlistensom som faller samtidig 

med utenlandske arrangement? Bør vi eventuelt gjøre 

endringer? 

NM i hiphop bør flyttes. Studio 1 må tilskrives flyttes til 

17.18 september. Deles i to? 

FDJ 7 flyttes til 26. september. Kongsvinger bes flyttes, 

kollisjon med VM i disco. 

2. Fikk Unique flyttet sin konkurranse? 

3. Distribusjon av terminlisten: Ligger ute 

4. Søke om arrangør til DKKQ-kvalifisering 1. halvår 2015 og 

eventuell økonomisk støtte. Må lyses ut. 

Vedtak: Heidi følger opp terminlisten i samarbeid med adm 

Heidi/ADM 

27/14-16 Seksjonens handlingsplan 
1. Ferdigstille dokumentet 

2. Fordele ansvarsområder 

 

Flyttes til behandling neste møte. 

 

28/14-16 Eventuelt 
 
Neste møte: 10. november  

 

 


