Referat styremøte nr 20/2018-2020
Dato:
Tidspkt.:
Sted:

09.10.2019
Kl. 20.30
Skype

Til stede: Sigurd Ringvoll, Pieter Spilling, Jan Einar Kiil, Henry Molvær, Pia Løwe, Tanja
Kleiven, Ann Solveig Eriksen, Tor Erik Sørensen
Avbud: Raymond Sarlemijn

Saks
nr. / år
180-18/20

Tidsramme

Hva saken gjelder / vedtak
Godkjenning referat nr
Nr 3 - Nr 11:
Sendes adm tirsdag, dersom ingen kommentar innen
07.10.2019
Nr 12-18 vil bli sendt for kommentarer ut 7.10.2019

181-18/20

182-18/20

Ekstra samling, primært for landslagspar, men
muligheter for elitepar.
Dette blir for komplisert – og opplegget strykes.
Økonomi
Sjekk 53030: Regning fra City hotell. Hvem har godkjent
3/2.2019
Sjekk 17020; Rutiner for fakturering til klubber
Har en del breddemidler / bundne midler til gode:
- Breddetiltak
- SFO
- Rekrutteringskonferanse
- Integrering

183-18/20

Pågående Dommeruttak
NS4
I rute.

Sak

Ansvar:

184-18/20

10-dans
I rute: 3 ja, 4 på vent etter forespørsel
NS1
Påbegynt: 4 forespurt – på vent
Dommeruttak i fremtiden
Har gitt følgende innspill til adm:
Prinsipielt ønsker vi dommeruttakene som
konfidensielle.
Siden all arbeidsmengden skal tilfalle en «habil komite»,
vil dette medføre uforholdsmessig høy frivillig innsats.
Dersom vi ikke kan kompensere noen for den
administrative delen av jobben, vil vi måtte gå for
følgende:
 Dommerkomiteen oppnevnes av seksjonen.
 Komiteen gjør dommeruttak inkl HD for alle
nasjonale konkurranser (NS + NM).
 Komiteen gjør uttak til regionale konkurranser
som arrangeres dagen etter (i forbindelse med)
nasjonale konkurranser. Dommeruttak til
frittstående regionale konkurranser tas ut av
tilhørende regionstyre.
 Bekreftede dommere sendes til arr klubb snarest
for videre oppfølging.
 Arrangørklubb foretar reisebestilling for alle
dommere.
 Bekreftet dommeruttak sendes til hoveddommer
når de foreligger.
a. HD har ansvar for kommunikasjon med
dommerne før og under konkurransen.
 Arrangør har kontroll over dommernes reisetider
slik at transport fra/til flyplass og hotell kan
organiseres.
 Arrangør er ansvarlig for å booke transport,
overnatting og hotell til dommere.
Komiteen påser at administrasjonen sender
faktura på reiseutgifter til arrangør i etterkant av
konkurransen.
 Et hvert dommerpanel er offisielt, minimum 14
dager før konkurransen.
 Dersom arrangør får tildelt dommer senere enn
14 dager før konkurransen, kan arrangør rette
krav om ekstraordinære kostnader knyttet til
reise.

185-18/20

Saken fremlegges adminstrasjonen.
Andre aktiviteter / prosjekter
Prioriteringer
-

1
2
3
4

Sportsdans i region Nord – 2020
Linedance 2020 – må jobbes med
«Skal vi danse – Youth 2020»
Breddesamlinger 2020

Integreringsprosjekt
- Integrering - Trenere i rullestoldans
Disse prosjektene må det jobbes videre med.
186-18/20

VM Standard Voksen + Ungdom

187-18/20

Uttak etter NS4.
Eventuelt

