Referat styremøte nr 09/2016-2018
Dato:
Tidspkt.:
Sted:

22. Oktober 2017
Kl. 20.30 – 22.00
Skype

Innkalt: Morten Engan, Sigurd Ringvoll, Jan Einar Kiil, Tor Erik Sørensen, Alexandra
Vårvik, Alexandra Kakurina, Hilde Skogholt, Raymond Sarlemijm.
Meldt forfall: Jan Einar, Alexandra V, Hilde S.

Saks
nr. / år

Tidsramme

Hva saken gjelder / vedtak

91/16-18

5 min

Referat fra Styremøte nr. 08 - 2016/2018
Vedtatt

92/16-18

10 min

Sak

V

Ansvar:

SR

TTN
2017:
Fakturering

I

Samling nr 4:
Status og oppsummering

I

Eget møte med TTN komiteen – foreslår onsdag
kveld,
93/16-18

15 min

Landslaget - 2018
Nytt uttak skal gjøres 1/1-18.

I

Retningslinjene må gjennomgås med fokus på
forventninger og krav til utøverne.

I

ME

V

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)

Prinsipper for frie midler: kun landslag eller også
rekrutteringslandslag? Hvor store skal midlene
være? Bør ses i sammenheng med foregående
punkt
Saken utsatt fra forrige møte
---***--Alle
Norge: 5 (6) + Christmas
Rekrutt
Støtte til 2 av disse
NEC
GOC
Alassio
Copenhagen Open
Helsinki Open
Kan man forvente inntil 2 ekstra konkurranser i
halvåret av denne gruppen utover det som
forbundet dekker?
Landslag
Støtte til 4 av disse
GOC (landslaget) - obligatorisk for
landslaget
NEC
Alassio
Copenhagen Open
Helsinki Open
Kan man forvente inntil 4 ekstra konkurranser i
halvåret av denne gruppen utover det som
forbundet dekker (de får 4500 / for annenhver
konkurranse i frie midler)?
Saken diskuteres videre på mail.
94/16-18

5 min

TTN 2018
Arrangementene fordelt

I

JEK/AV

Status:
1: Hill
2: Elvebyen
3: NeRo
4: KDK
Vedtatt pr. mail / bekreftet i møtet
Trenere
Landslagssamlingene i Norge er dyre.
Bør se på oppsettet for landslagssamlingene
Treningsdresser?

Sigurd
Sigurd

95/16-18

5 min

HS-møte 27. oktober og samling
HS/seksjoner/regioner 28. oktober

I

ME/JEK

I

RS

I

RS/ME

I

ME

Ingen saksliste foreligger
Økonomi og fordelingsprinsipper for seksjoner. Ref
sak 86/16-18
Kort gjennomgang av status
Jan Einar og Morten møter for seksjonen lørdag
96/16-18

15 min

Line Dance, breddeprosjekt
Raymond oppsummerer status og videre planer:
 Aktiviteter
 Utvalgets sammensetning
 Linedance på Christmas Dance Festival
Skal delta med de beste danserne;
Konkurranse / sosial oppvisning
Utvalgets mandat:
 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
NMuka – Stavanger
 Linedance har bedt om å få arr NM der.
Dommerlisensiering:
 Er det mulig å få til noe ifb CD?

97/16-18

10 min

Dansation - aktivitetskonsept
Raymond orienterer om konseptet



98/16-18

5 min

Har potensiale for å øke aktivitet og
medlemstall
Forberede innstilling til HS

Søknad om støtte til treningscamp i Danmark –
status og videre aksjon
Saken er sendt til juridisk avdeling i NIF for
uttalelse.
Vi avventer evt. justering av kontrakt inntil uttalelse
foreligger

99/16-18

10 min

Breddemidler





ME/JEK

Status utlysning
LSK tildelt 10 000 til SFO-prosjekt
DRVN og NJS har avlyst VS pga. lav
deltakelse. Hvis de ønsker å arrangere
breddeaktivitet, kan seksjonen støtte?
Morten stiller som minimum på tillyst møte
8. desember i Bergen.

Jan Einar, Alexandra V. og Tor Erik.
100/16-18

5 min

Nettsider og informasjonsflyt




101/16-18

5 min

NEC-møte




102/16-18

10 min

ME/Alle

ND har lansert ny nettside. Fungerer den
etter hensikten? Har vi tilbakemeldinger?
Hvordan får vi ut informasjon til klubber,
regioner, utøvere? Eksempel: publisering av
dommere NS4
VM i rullestoldans – info fra administrasjon.
Ingen informasjon er mottatt fra ND om
dette?

Møte avholdt i Elblag fredag 13. oktober.
For seksjonen møtte Morten og Sigurd
Foreløpig referat fra møtet vedlagt
Norge arrangerer NEC i 2019, foreslått lagt
til CDF. Dette må eventuelt avklares med
arrangørklubb

ME/SIR

Søknad fra landslagspar vedr. NS4
Styreleder erklærer seg inhabil. Saken behandles
av øvrige seksjonsstyre.

V

SIR

I

ME

Seksjonen kan ikke støtte mottatt søknad. Egen
begrunnelse vil bli oversendt paret.
103/16-18

10 min

Eventuelt
 Søknad for kongepokal 2018 skal sendes
NIF, behandles av HS. Seksjonsleder har
spilt inn muligheten for ND til å søke om
flere Kongepokaler ettersom vi har mange
ulike grener


LSK/Anita har spilt inn behov for støtte til
sertifisering av utregnere. Etter samtale
med Anita legger vi opp til at dette går over
TDK sitt budsjett

I

ME



ND har ingangsatt rehabilitering av
transportabelt gulv, skal brukes på NS4

I

ME

