Referat nr. 04/2014-2016
Dato:
13. November 2016
Tidspkt.: Kl. 10.00
Sted:
Ullevål
Innkalte: Morten Engan, Sigurd Ringvoll, Jan Einar Kiil, Alexandra Kakurina, Mai
Mentzoni, Hilde Bjørklund (CWDCL), Tor Erik Sørensen, Alexandra Vårvik, Hilde Skogholt
Fra adm: Anne C. Røste (begynnelsen av dagen)
Fra Linedancebredde komiteen: Arve Tonning (Bergen Vest) og Merete johannesen
(Leknes i Lofoten/Narvik)
Meldt forfall: Hilde Skogholt
Saks
nr. / år

Hva saken gjelder / vedtak

35/16-18

Referat fra Styremøte nr. 03 - 2016/2018

Sak

Ansvar:

I

Morten
/Hilde B

Ingen kommentarer motatt. Til vedtak.
36/16-18

CWDCL
Konstruktivt møte den 12. november.
Det er mange klubber som driver Linedance i Norge utenfor
ND. Det ble satt opp en plan for hvordan få flere klubber over
til ND. Målsettingen er 10 nye klubber/region.
Det vil bli iverksatt en kartlegging for å sondere terreng.
Deretter er planen å lage en pilot trener 1 kurs for LD.
Utarbeide forenklet regelverk mhp konkurranseaspektet.
Regionale konkurranser fra høsten 2017.
LD miljøet er for øvrig et veldig sosialt miljø, der
konkurranseaspektet ikke nødvendigvis er viktigst. Dette må
også ivaretas.
Ekstraordinære midler; det vil bli søkt om inntil 250.000 utenfor
budsjettet for å gjennomføre dette.

37/16-18

Budsjett og planer 2017
Økonomi pr dd / budsjett 2017.
Økonomioversikt ble gjennomgått.
I

Morten/
Sigurd

-

-

Økonomien er «innenfor», men vi må sjekke ut noen
spesifikke poster knyttet til toppidrett/TTN for hvordan
bilagene er kontert.
Avd 60 må implementers i avd 30 for 2017.?

Budsjett 2017
- Det vil sannsynligvis bli strammere budsjett for 2017
- Dagens ramme legges til grunn for arbeidet, men
innstramninger må påregnes.
- ND gulvet (HS ansvar) skal håndteres av SD v/JEK.
Må gi anbefaling for anskaffelse vs. oppgradering
Instruks for vedlikehold og lagring etc. må utarbeides.
JEK tar kontakt med evt. klubber som har gulv til overs.
- Budsjettet må reflektere bredde- og rekrutteringsfokus
- CWDCL komiteens arbeid
- Budsjettet for toppidrett må ses på.
38/16-18

I

JEK

I

Morten/
Sigurd

Landslaget – 2017
-

Sammensetting neste år. Størrelse på grupper.

-

Skal ungdom automatisk gå over i landslag.

-

Kjært barn har mange navn: ungdom vs landslag
Landslag
Fra 18 ->?
Satsningsgruppe / rekrutteringslandslag /
U20 landslag
Til og med det året de fyller 19?

Styret anmodes om å tenke gjennom denne saken – vil bli
videreført i Trello.
Uansett, grunnprinsippene skal beholdes:
- Samling TTN1/3.
- Camper i utlandet.
- Konkurranser.
- Frie midler.
39/16-18

LL aktiviteter i etterkant NS’er.
2017 diskuteres. Gjennomføring av evaluering fra deltakerne
på aktiviteter i 2016.
4/15: Klatrehuset
1/16: Ingen
2/16: Mirjam + Pietro Braga
3/16: Russu og Geir
4/16: Ingen
I hvilket omfang skal deltakelse være obligatorisk/frivillig for
landslagspar?
- Hvis de deltar på konkurransen, bør deltakelse være
obligatorisk.
- En kompensering knyttet mot samlingen bør vurderes
videreført på linje med 2016.

40/16-18

TTN

KDK arrangerte TTN/Bredde nr 4. / 4-6 november.
-

LL/TTN
TTN/Bredde
LL/TTN
TTN/Bredde

Morten

Reglement

Tilleggselementer:
- Antall par til finale, forutsatt 13 par i Semi
Vi forholder oss til WDSF reglementet.
- Paso Doble
Finaler i NS og NM: 3. highlight.
Hoveddommer kan avvike.
- Premieringsrekkefølge
Det skal premieres fra dårligste til beste
resultat.
- Avhenting av startnummer
Individuell avhenting.
- Hoveddommers rolle
Bør gjennomgås av TDK, basert på de
innspill seksjonen besitter.
- B-finale
Dette må det tenkes på før beslutningen
taes.
Dersom man trekker seg fra konkurransen;
hvilke konsekvenser gir det?
Det skippes B-finale i voksen elite.?
- Antrekksbestemmelser knyttet til perler på Junior 1.
- Åpen klasse i regionale klasser
Hilde sender over sine kommentarer, basert
på reglementet som ligger i Dropbox.
- Premiering:
Det skal utdeles pokaler i Barn 1, Barn 2,
førstegangsstartende, og anbefales i
rekrutteringsklasser.
I alle andre alders- og ferdighetsklasser skal minimum
finalistene premieres.
Kravet om 50% av startkontingent til premiering
fjernes
Samling for utviklingsidretter
Status og redegjørelse for samling bredde/toppidrett

43/16-18

I

Østlandet
Midtnorge?
Bergen?
Krsand?

Status på reglementsendringer:
Vedtatte reglementsendringer sendes ut i forkant av møtet.

42/16-18

Jan Einar

Samkjøring med regional Freestyle – erfaringer
Dette var et ok prøveprosjekt!

Steder 2017
TTN-1/17 : 20.-22. januar
TTN-2/17 : 10.-12. mars 2017
TTN-3/17 : 18.-20. august 2017
TTN-4/17 : 3.-5. nov. 2017

41/16-18

I

I

Alexandra

I

Sigurd

I

Mai

Breddemidler
Status. Er de brukt opp?
Kriterier og formål må diskuteres.

-

Vi må ha fokus på ny rekruttering
Overføring til region ifb planlegging?

Det må fremskaffes oversikt over bruk, rapporter mottatt og
utbetalinger foretatt i 2016
Breddemidler 2017: Hvordan definere og disponere.
-

44/16-18

Diskusjon

V

Sigurd

V

Sigurd

I

Morten

Bredde er til barn og unge
Breddemidler kan benyttes til inspirasjonsseminar for
trenere.
Spørreskjema for trenere, nåværende og tidligere
«Hvordan navigere i en foreldrestyrt klubb»

Arbeidskravsanalyse
Denne er satt bort til Michelle og Pia.
Denne vil bli igangsatt, men må av praktiske hensyn utsettes
noe.

45/16-18

D

Trener og dommerutdanning – justeringer
Status og videre fremdrift ble gjennomgått.
Budsjett for TDK må ivareta økte kostnader knyttet til
«Standardiserte satser».
Subsidering av deltageravgift på T2 vurderes.

46/16-18

Kongepokal 2017
Det ideelle er å gå for standard. Det sikre er å gå for latin.
Det er ikke ønskelig å lage underlag for utilbørlig press mot par
om å melde seg opp.
Det må under ingen omstendighet legges opp til at pokalen
ikke deles ut.

47/16-18

Møteplan for neste år inklusiv møteregler:
Søndag 18.desember, kl. 20.00
Søndag 8. januar, kl. 20.00
Søndag 12. februar, kl. 20.00
Søndag 12. mars, kl. 20.00
Søndag 2. april, kl. 10.00
Søndag 14. mai, kl. 20.00
Søndag 18. juni, kl. 20.00

Skype
Skype
Skype
Skype
Fysisk Lillestrøm
Skype
Skype

V

Hver sak skal presenteres med antatt varighet.
Det skal ikke legges opp til saksbehandling utover 1:30.
Morten vil tilpasse HS regler og lage forslag ovf. styret.

48/16-18

Morten

Evt
Lisenpenger
Etterspør hvor disse føres pr i dag.
TDK representant
Erling, Anita er seksjonens representant.

I

Hilde

Alexandra er seksjonens kontaktperson mot TDK.
Hoveddommerrapporter
Bør man lage et «sentralt arkiv» for oppbevaring av rapporter
(Dropbox med begrenset tilgang?)

