
 

 

 
 

Møtereferat 

 Styremøte nr . 04   
for arbeidsperioden 2014-2016 
 
Dato:        11. november  2014   

 Tid.:          17.30 – 22.30 
   Sted:          Idrettens hus Ullevål stadion 
  

 
Tilstede: Gro Arctander, Tom Chr. Axelsen, Heidi Jappee, Nina Birkeland, Bich Kieu Nguyen 
Forfall: Espen Kristiansen, Carlotte Lunde, Espen Klovning 
 
 

Saksnr./ 
periode 

Hva saken gjelder/ vedtak Ansvar for 
oppfølging: 

29/14-16 Godkjenning av referat fra styremøte nr. 3 /2014-2016 
 
Vedtak: 
Referatet ble godkjent etter endringer 

 

30/14-16 Overnattingsdøgn på Olympiatoppen 
Olympiatoppen deler ut stipend og overnattingsdøgn (på 
olympiatoppens eget hotell) hvert år. Administrasjonen ber 
seksjonene sende inn en kortfattet søknad hvor vi nominerer 
kandidater. 
 
Vedtak: 
Seksjonen nominerer Viktoria Larsen, Camilla Hanssen, Karoline 
Fjeldberg (performing arts), Marte Johansen (freestyle/slow), 
Hannah Lovise Bendigsten og Pernille Brenni Brovold (disco). 

 
 
 
 
 
 
 
HJ/NB 

31/14-16 Orienteringssak: 
Nominasjoner til Idrettstinget 
Administrasjonen ber om gode innspill til idrettspolitisk dokument 
2015 – 2019. Fristen har gått ut, og det har ikke kommet innspill fra 
styremedlemmene. 

 

32/14-15 Ungdomslekene 2015 
Henvendelse fra administrasjonen vedr. ungdomslekene og 
arrangering av DC-konkurranse (18.-19. april, DC3) i f.m. lekene. 
Administrasjonen vurderer at den sammen med Dansehuset Lille-

 
 
 
 



hammer kan gjennomføre arrangementet, forutsatt at seksjonen 
kan bidra med utregner, speaker og DJ. 
 
Vedtak: 
Seksjonen kan stille med utregner, og har forslag til speaker og DJ. 
De økonomiske forholdene omkring konkurransen må avklares med 
administrasjonen. 

 
 
 
 
HJ/TCA 

33/14-16 Orienteringssak: 
Rapport fra hoveddommer – novembermesterskapet 
Hoveddommers rapport ble tatt til orientering. Det vil ikke være 
nødvendig å ta disse inn i seksjonsstyret framover, men rapportene 
sendes til styremedlemmene slik at de ev. kan ta opp forhold som 
ønskes styrebehandlet. 

 
 
Adm. 

34/14-15 Søknad fra dommerkandidat 
Det foreligger søknad fra en dommerkandidat som meldte forfall til 
andre prøvedømming, og ber om å få slippe denne. 
 
Vedtak: 
Søknad om å slippe andre prøvedømming imøtekommes ikke. 

 
 
 
 
 
TCA 

35/14-16 Klage på IDO-NM 
Det har kommet klage på avviklingen av NM i IDO-grener. Tilbake-
meldingen gjelder både antall utøvere som skal til for å kåre 
norgesmestre, og «rutiner» for avspilling av nasjonalsangen. 
 
Vedtak: 
Administrasjonen tilskrives for å avklare hvordan bestemmelsene 
om antall utøvere i en klasse skal tolkes i klasser med ulike nivåer. 
Når det gjelder avspilling av nasjonalsangen er det helt kurant at 
dette skjer «bolkvis» etter avsluttet premieutdeling. 

 
 
 
 
 
 
TCA 

36/14-16 Seksjonens handlingsplan 
Seksjonsstyret arbeidet videre med utdyping og supplering av 
handlingsplanen. Ulike tiltak ble drøftet og settes inn i planen 
og/eller vurderes nærmere, bl.a.: 
 

 Formen omarbeides slik at det blir mer tekst og mindre luft 

 Revitalisering av team – starte med u/11 år og åpen klasse 

 Etablere en o/20-årsklasse på «ikke-elitenivå» 

 Lage markedsføringsvideo 

 Justere rutinene for oppheng av u/11-lister, f.eks. droppe i 
rekruttering og litt øvet 

 
Vedtak: 
Handlingsplanen ferdigstilles på bakgrunn av innspill og debatt i 
seksjonsstyremøtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GA 



37/14-16 Orienteringssak: 
Konkurransereglementet 
Arbeidet med nytt reglement gjeldende fra 1. januar 2015 er i gang. 
Styret ble orientert om framdrift. 
 
Styret diskuterte utforming og oppfølging av forbudet mot å danse 
med klubbkjennetegn, og mulige andre måter å signalisere til dom-
merne klubbtilhørighet, eller også tilknytning til britisk danseskole. 
Styret konstaterer at det ikke er alt som kan løses med paragrafer, 
og at dette til sjuende og sist også er et spørsmål om etikk. 

 
 
TCA 

38/14-16 Orienteringssak: 
DKKQ-kvalifisering 
Styret har fått tilbakemelding om at Studio 1 har gjort avtale om 
kvalifisering til Disco Kid/King/Queen på konkurransen i april. Styret 
vil komme tilbake til ev. økonomisk støtte til konkurransen. 

 

39/14-16 Orienteringssak: 
Terminliste 2015 
Det arbeides videre for å få avklart flytting av konkurranser som 
kolliderer med internasjonale mesterskap. Aktuelle klubber er 
tilskrevet og svar avventes. 

 

40/14-16 Orienteringssak: 
Møte med reiseoperatør 
Det har vært avholdt møte med reiseoperatør (Idrettsreiser) 
tidligere samme dag – HJ deltok og orienterte fra dette. Idretts-
reiser hadde stor forståelse for våre utøveres behov, og det skal 
fortsatt – på visse forutsetninger – være mulig å reise individuelt. 
Det skal også være mer åpenhet omkring Idrettsreiser arbeid og 
fortjeneste. Referat fra møtet kommer. 
 
Administrasjonen har signalisert at den ønsker forenkling av rutiner 
med utlegg og refusjon fra klubber/utøvere. Seksjonsstyret 
avventer initiativ fra administrasjonen. 

 
 
HJ 

41/14-16 Budsjett 2015 – dekking av mesterskapsreiser 2015 
Forslag til detaljert og periodisert budsjett var distribuert. Budsjett-
forslaget inneholder også en oversikt over mesterskapene i 2015 og 
forslag til hvor mange som skal få reise- og oppholdsutgifter dekket 
av forbundet. 
 
Vedtak: 
Utsendt budsjett vedtas som seksjonsstyrets innspill til budsjett for 
2015. Seksjonsstyret vedtar samtidig oversikt over hvor mange 
utøvere som dekkes til de ulike mesterskapene i 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
TCA 

42/14-16 Orienteringssak: 
Neste styremøte 
Avholdes mandag 1. desember kl. 17.30 

 

 


