Referat
Norges Danseforbund Region Øst

Møte nr. 5 2018-2020
Dato:
23.11.2018
Tidspunkt: 17.30 – 19.30
Sted:
Idrettens Hus, Ullevål stadion (Med
etterfølgende middag på Egon)

Innkalt: Jan Einar Kiil, Wenche Strøm, Tuva Halvorsen, Lena Wingaard, Mai Mentzoni, Anne
Cathrine Røste (adm), Alexandra Kakurina (adm)
Forfall: Lena Wingaard og Anne Cathrine Røste
Referent: Mai Mentzoni

Saksnr. /
år
32/18-20

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Godkjenning av innkallingen.
Godkjennelse av protokoll fra møte nr. 4.
Protokoll ble godkjent på mail.

Alle

Inhabilitet i forhold til saker?
Saker til eventuelt?
Innkalling og protokoll fra møte nr. 4 godkjent.
33/18-20
SøknaSøknader om støtte til Region. Retningslinjer, rapporter , utlysning
av støtte 2019.

Wenche
Jan Einar

Mangler rapport fra en av klubbene som har fått tildeling.
Wenche tar kontakt med klubben som har fått tildelingen tidligere for
rapport.
Wenche følger opp her. Svarfrist for rapport: 10.des 2018.
Oppfølging av sak 15/18-20 - Utarbeidelse av kriterier for fremtidige
søknader for støtte til Region Øst.
Utkast av søknadsskjema, Kriterier og Retningslinjer for søknader om
aktivitetsstøtte til Region Øst er utarbeidet.
Dokumentene er redigert og godkjent.
Må tilføyes følgende på “Søknadsskjema”: Alle punktene MÅ fylles ut.
34/18-20
Økonomi/Regnskap
BudsjeBudsjett og Handlingsplan 2019
-

Utestående konkurranse og premie-støtte på ØS 1,2,3 i 2018
og 6 i 2017
Frist for å sende inn faktura for arrangørstøtte etter
gjennomført konkurranse settes til en måned etter utførelse.
Wenche redigerer budsjett og sender ut nytt for godkjenning.
Utkast til handlingsplan utarbeides og behandles videre

Wenche
Alle

35/18-20

Søknader fra Region:

Jan Einar,
Wenche, AC

Akershus Idrettskrets:
Det skal sendes søknad om idrettsmidler til Akershus IK- fristen for å
søke er 01.12.2018.
Budsjett og Handlingsplan/Årsplan 2019 skal utarbeides og legges
ved.
Sammen med søknaden sendes:
-Regionens sist framlagte regnskap - samlet fylkeskommunalt tilskudd
skal fremgå av regnskapet.
-Signert revisjonsrapport.
-Sist fremlagte årsmelding.
Telemark Idrettskrets:
Det skal sendes søknad om aktivitetstilskudd til Telemark IK- fristen
for å søke er 31.12.2018.
Har vi mulighet å søke? Har vi noe aktivitet i Telemark vi kan vise til?
Vi søker ikke på penger i Telemark Idrettskrets grunnet tidsmangel.
Frister for støtteordninger bør tas hensyn til i handlingsplan.
Handlingsplan utarbeides med utgangspunkt i aktiviteter fra 2018.
36/18-20

Tilskudd fra Vestfold IK
Region er tildelt kr 1400 fra Vestfold Idrettskrets.
Tiltak?

Alle

Wenche har utarbeidet mail som sendes til DRØN- styret. Jan Einar
sender videre.
Det legges ut info på Facebook.
37/18-20

ØS Sportsdans
Romerike Danseklubb etterspør: Retningslinjer eller ifm søknad om
arr. Støtte.
I tillegg er det er noen krav til pokalene ift pris etc som skal deles ut til
Seriemestere?

Jan Einar,
Alexandra, AC

Problem løst.
Arrangør-kontrakt ØS 2019
Oppfølging av sak 25/18-20: Det skal sendes arrangør-kontrakt til
Klubber som har fått utdelt ØS 2019.
Kan den nasjonale brukes? Evt utarbeides en som er tilrettelagt for
region?
Godkjent.

Alexandra
Jan
Einar/Mai/Tuva?

ØS6/SM 2018 – Gavekort/Premie for Seriemestere elite klassene
skal kjøpes.
Representant fra styret skal dele ut under CDF. Hvem?
Leder deler ut premier.
38/18-20

Budsjett 2019 regionale konkurranser
Leder henvender seg til hovedstyret.

Jan Einar, Wenche

39/18-20
WorksWorkshop i Deltaker i Oslo 27. november.

AC

Leder stiller fra DRØN. Adm sender mail til alle klubbene.

40/18-20

Info: Svarbrev fra Oslo IK ang kommunale bidrag
Fikk avslag.

41/18-20

Tilstedeværelse i vervet.
Viktig å svare på mail og følge opp saker i fremtiden.

Jan Einar

42/18-20

Møteplan i perioden
Det legges ut forslag til datoer på Trello og Messenger.

Jan Einar

42/18-20

Eventuelt

Wenche og Jan
Einar

Klubbutvikling: et ønske om å reise rundt på klubbesøk for å opprette
kontakt og forhøre seg om tilstanden rundt om i klubbene. Ta kontakt
med klubbutviklings-kontakt Silje i admin.
ØS5: Lysrigg til konkurransen kostet 30 000 kr. Dette er dyrt, og
regionen ser på muligheter for å finne billigere løsninger for omtrent
10 000 kr. Tanken er at regionen i fremtiden kan støtte klubbene med
dette og få til en fast avtale med en fast leverandør. Jan Einar
forhandler med leverandører og Wenche reviderer budsjett. Saken
følges opp neste møte.

