Referat styremøte nr 08/2016-2018
Dato:
Tidspkt.:
Sted:

28. August 2017
Kl. 20.00 – 22.00
Skype

Tilstede: Morten Engan, Sigurd Ringvoll, Jan Einar Kiil, Tor Erik Sørensen, Alexandra
Vårvik, Alexandra Kakurina, Hilde Skogholt.
Meldt forfall:

Saks
nr. / år

Tidsramme

Hva saken gjelder / vedtak

81/16-18

5 min

Referat fra Styremøte nr. 07 - 2016/2018
Vedtatt

82/16-18

15 min

Sak

V

Ansvar:

SR

Landslagssamling og TTN3 2017
Kort oppsummering og referat
Landslagssamling:
Parene hadde samtaler med seksjonen, der
individuelle saker ble tatt opp.
Bør være 2 personer tilstede under dette
arrangementet også.

I
I

ME

I

JEK

TTN:
God gjennomføring. Mat,drikke og frukt var tisltede
etter behov.
Bønes arena: Scene + 3 saler.
Musikkgjennomtrengning var et problem.
Dette må vurderes ved gjentakelse.
83/16-18

15 min

Landslaget - 2018
Nytt uttak skal gjøres 1/1-18.
7
Retningslinjene må gjennomgås med fokus på
forventninger og krav til utøverne.

I
I

ME

Forslag til vedtak: antall konkurranser per
kalenderår settes til definert minimumsantall som
inkluderer NS, NM og faste landslagsaktiviteter.
Utgangspunkt 18-20 konkurranser totalt per år,
med høyere krav for landslag (21 konkurranser)
enn for rekrutteringslandslag (18 konkurranser)

V

ME

I

JEK

I

ME

I

SR/ME

Prinsipper for frie midler: kun landslag eller også
rekrutteringslandslag? Hvor store skal midlene
være? Bør ses i sammenheng med foregående
punkt
Saken utsettes til neste gang…
84/16-18

5 min

TTN 2018
Status arrangør-søknader
Treningsdresser?
Status:
Hill og KDK har svart.
1:
2:
3:
4:
Jan Einar kjører prosessen videre.

85/16-18

10 min

HS-møte 7 2016/18, 23. aug
Kort referat

86/16-18

10 min

Økonomi
Regnskapsrapport pr. juni 2017
Budsjettrammer 2018
HS vil fastsette prinsipper for fordeling mellom
seksjoner/komiteer, se vedlegg
Sportsdans har en stor utfordring i å beholde sin
nåværende forholdsmessige andel av midlene, her
må seksjonen være aktiv.
Forslag til vedtak:
Det nedsettes et utvalg som arbeider frem strategi
og argumenter som spilles inn overfor HS/AU. Alle
seksjonens medlemmer forpliktes til å gi innspill om
saken. Frist for ferdigstillelse: 10. september (neste
AU-møte er 13. sep.)

87/16-18

5 min

Endring i seksjonens sammensetning

SR/MR
I

Ungdomsrepresentant

I

ME

V

ME

I

ME

Denne må godkjennes av HS
CWDCL
Oppnevning av ny CWDCL-representant med
møte- og talrett i seksjonsstyret, og som fungerer
som leder i arbeidsgruppen for Line Danceprosjektet. Etter utlysning er det en søker:
Raymond Sarlemijn. Se vedlagt søknad og CV.
Utvelgelse sendes til HS for orientering, det er ikke
krav om godkjenning fra HS
Forslag til vedtak: Raymond oppnevnes frem til
tinget i 2018. Morten tar kontakt og informerer ham
87/16-18

20 min

Line Dance, breddeprosjekt
Referat fra møte i komiteen
Godkjenning av budsjettforslag

V

Forslag til vedtak: budsjettforslaget godkjennes
Sammensetning av komiteen i dag
Leder: Raymond
Medlemmer: Mai, Arve, Merete og Morten (for
seksjonen)
Kontakter i adm: AC og Tone-Lise
Ønske om å eventuelt kunne knytte til seg
ytterligere to personer – en fra region Midt og en fra
region Nord

ME
I

Forslag til vedtak:
Breddekomiteen frem til tinget består av: Mai, Arve
og Merete, Morten og Raymond. Hovedkontakt i
adm er Tone-Lise.
Komiteen utvides ved ytterligere behov med
representant fra Danseregion Nord-Norge og MidtNorge.
Internasjonal tilhørighet CWDCL
ND beholder sitt medlemskap i WCLDSF og
avslutter medlemskapet i UCWDC. Dette er vedtatt
av HS
Komiteens mandat og arbeidsfordeling mellom
komite, adm og seksjon:
Forslagt til vedtak – se
Ungdomsrepresentant
Denne må godkjennes av HS
CWDCL
Oppnevning av ny CWDCL-representant med
møte- og talrett i seksjonsstyret, og som fungerer
som leder i arbeidsgruppen for Line Danceprosjektet. Etter utlysning er det en søker:

I

ME

Raymond Sarlemijn. Se vedlagt søknad. Utvelgelse
sendes til HS for orientering, det er ikke krav om
godkjenning fra HS
Forslag om videre sammensetning av
arbeidsgruppen for breddeprosjektet: Se vedlegg
Regnskapsrapport pr. juni 2017
Budsjettrammer 2018
HS vil fastsette prinsipper for fordeling mellom
seksjoner/komiteer, se vedlegg
Sportsdans har en stor utfordring i å beholde sin
nåværende forholdsmessige andel av midlene, her
må seksjonen være aktiv.
Forslag til vedtak:
Administrasjonen skal:
 Utarbeide søknader og rapporter
 Utarbeide handlingsplan i samarbeid med
utvalget
 Administrere personell for gjennomføring av
vedtatte tiltak
 Ansvar for å gjennomføre tiltak vedtatt av
utvalget.
Forslag til mandat for /utvalget:
 Utarbeide handlingsplan i samarbeid med
administrasjonen
 Godkjenne handlingsplan
 Utarbeide forslag til budsjett på bakgrunn av
handlingsplan. Budsjettet godkjennes av
seksjonen
 Sørge for innstilling til vedtak i seksjonen
som går utover utvalgets mandat.
 Tildele midler

88/16-18

89/16-18

10 min

15 min

Søknad om støtte til treningscamp i Danmark –
status og videre aksjon

ME

Sak flyttet til 1 sak på agenda.
Henvendelse med ønske om ny behandling av
landslagsuttak i voksen latin
Styreleder erklærer seg inhabil – og blir utestengt
fra møtet.
Styrets nestleder overtar saksbehandlingen.
Styret legger til grunn at
landslagssammensettingen var bestemet før uttak
av par, dvs 1 par i hver ”gren”, std, 10-dans og latin
i voksen klassen.

SIR

Basert på det faktum at uttaksriteriene skal ligge til
grunn, finner styret det riktig at Petter og Kine ble
tatt ut som deltakere i latin på landslaget.
Begrunnelse:
- Petter og Kine lå høyere på WDSF sine
rankinglister på det tidpunktet vi snakker om.
-Petter og Kine har vunnet alle innbyrdes oppgjør
siste 2 år.
- Styret finner ikke at noen av parene viser ”sterk
utvikling” internasjonalt i foregående period, og
som sådan kan brukes som et argument.
- Rankinglistene skal være en pekepinn, men siden
Petter og Kine ikke deltok på NS4-16 og NS2-17
finner styret det ikke rimelig at de derfor
diskvalifiseres for uttak.
Styret finner ingen grunn til å realitetsbehandle
denne saken på nytt.
Styreleder ble informert om vedtaket ved inntreden
i møtet igjen.
90/16-18

10 min

Eventuelt

