Agenda styremøte nr 13/2018-2020
Dato:
Tidspkt.:
Sted:

10.04.2019
Kl. 20.30 - 22.00
Skype

Tilstede: Sigurd Ringvoll, Pieter Spilling, Alexandra Kakurina, Jan Einar Kiil, Tanja
Kleiven, Henry Molvær, Pia Løwe, Ann Solveig Eriksen, Lena Wingaard, Tor Erik Sørensen.

Saks
nr. / år
121-18/20
122-18/20

Tidsramme

Hva saken gjelder / vedtak
Godkjenning referater

Landslagssamling 26-28. april
-

Vedtak om samling – mail fra Anita vedr.
betaling, løsning i forhold til lsk par

Vedtak:
Seksjonen finner det mest korrekt at parene melder seg
på direkte via deltaker.no.
Det er viktig for oss at det virkelige tallet på
aktivitetsdeltakelse fremkommer i størst mulig
offentlighet.

124-18/20

NM 2020
AJS 3.0 versus skating
Det er innkommet forslag om at U, U21 og V
gjennomføres med AJS 3.0 i finaler (evt. semifinaler)
Seksjonen har fått «muntlig tilsagn» om dekning av 3
ekstra dommere til dette.
Med bakgrunn i en potensiell riksdekkende sendetid, har
seksjonen har fattet flg vedtak:

Ansvar:
Sigurd

Avlyst LL opplegg – 7. april
Info om avlyst opplegg for landslag. Læring?

123-18/20

Sak

Info

-

Innledende runder / semifinaler skal kjøres med
marks.
HD skal sette skala for finale basert på dette.
Panelet utvides med 1utenlandsk dommere for
latingrenen (ref TØS går det bra).

Det forutsettes at dette kan støttes av prosjekttildelingen
fra HS til «NM-vekå»

125-18/20

126-18/20

Dommerstatus
NM – ongoing
Forrige sak vil bli ivaretatt av komiteen.

Tanja
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127-18/20

Rankingliste

128-18/20

Godkjent
Uttakskonkurranser

Sigurd

11.05 EC: Latin: Petter og Kine / R: Lars Olav og Vivian
18.05 VM: 10 dans – U21: Resultatbasert støtte, anmoder
OT+J, JK+A, S+AH
25.05 EM: Latin: Petter og Kine / Lars Olav og Vivian/R:
Tarjei
07.06 EM: 10 dans: Catalin og Maria / R: Ole og Julie
EM: Standard : Domas og Helene, Sverre og Ronja / R: OT

129-18/20

NM veka 2020-2021 i forhold til tildeling
Seksjonen ønsker å få innspill fra klubbene knyttet mot
denne arrangementsformen.

130-18/20

Økonomirapporter

Sigurd

Neste møte
Dancesation må følges opp, da det er påløpt midler

131/18-20

Søknad om opprykk junior 1 par NJS
Et par fra NJS har søkt om opprykk fra Junior 1
Konkurranse til Junior 2 Elite.
Søknaden er vel begrunnet med få konkurranser i
DRVN, samt akseptable resultater i sammenlignbare
konkurranser.
Seksjonen er vel kjent med problemstillingen i DRVN, og
vil anmode regionene om å se inn på alternative
poengberegningsformer / konkurranser.
Seksjonen finner det korrekt å vedta at paret kan stille i
Elite f.o.m. NM 2019.

132-18/20

Status landslagspar: kontrakter og TKP (Pia)

133-18/20

De fleste er kommet inn, resterende er på vei.
Ingen utbetalinger foretas før kontrakt og TKP er på
plass.
CDF / NEC
Informasjon til HS:
Seksjonen har ikke budsjettert utav driftsmidler til NEC,
da vi anser arrangementet som HS’ ansvar i NE
samarbeidet, der seksjonen er gjennomføringsansvarlig.
Romerike Danseklubb / Norwegian Dance er forespurt
og har startet planlegging og budsjettering, og vi har
anmodet om en plan innen neste styremøte.
Det er hevet over enhver tvil at støttebehovet vil ligge i
området 100 000 + lisenser (WDSF og NEC).

134-18/20

Evt
Møtet avsluttet 23.30

