
  
    

 

 
 

Referat 

  

 Seksjon freestyle/IDO  
Styremøte nr 9 
For arbeidsperioden 2014-2016 

 

                                                 
 
Dato:   1. juni        

                                          Tidspkt.:   18.00  
                                                 Sted:    Ullevål stadion        

 
Tilstede:  
 Heidi Jappee, Espen Kristiansen, Espen Klovning, Jørn-Inge Hansen, Henriette Tørjesen (adm), 
Eirik Bolme (adm), Anders Gokstad (Hovedstyret) 
Forfall: Gro Arctander, Tom Axelsen, Nina Birkeland, Charlotte Lunde, Bich Kieu Nguyen, 
 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

77/14-16  
 

Gjennomgang av rammer for møte/ møteleder/ agenda 
Saker til eventuelt 

 
Anders 
 

78/14-16  
 

Ansvarsfordeling/ arbeidsoppgaver 
 
Grenseksjonenes hovedoppgaver Lov for Norges Danseforbund, 
juni 2014  
  
14 a) Grenseksjonenes formål er å lede norsk danseidrett på sitt 
område, herunder arbeide for dens utvikling og utbredelse i topp 
og bredde, samt påse at aktivitetene drives sunt og rasjonelt.  
b) Grenseksjonene skal søke etter gode felles løsninger der dette er 
fornuftig.  
c) Grenseksjonene representerer på vegne av ND, sammen med 
forbundsstyret idretten internasjonalt på områder hvor ND er 
tilsluttet en internasjonal organisasjon innenfor grenseksjonens 
ansvarsområde. 
d) Grenseksjonene som på vegne av forbundsstyret organiserer 
NDs konkurranseidrett, foreslår overfor forbundsstyret 
konkurransereglementet på sitt område. Konkurransereglementet 
skal være i tråd med det internasjonale regelverket ND er 
underlagt samt NDs fellesbestemmelser.  
e) Grenseksjonene fastsetter terminliste på sitt område og vedtar 
retningslinjer for konkurranseavviklingen.  
f) Grenseksjoner som på vegne av forbundsstyret organiserer 
rekrutterings- og undervisningsvirksomhet skal påse at denne 

 



drives faglig forsvarlig og ledes av kompetente personer dersom 
dette er mulig. 
  
  
Forhold til hovedstyret: 
22.5 Grenseksjonsstyrene  
Grenseksjonsstyrene er vedtaksføre etter de samme regler som 
særforbundsstyret, og innkalles til møter etter de samme regler 
som for dette. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme 
utslagsgivende. NDs president eller dennes stedfortreder kan møte 
med tale- og forlagsrett. Grenseksjonsstyrene er rådgivende 
organer overfor særforbundsstyret i sine disipliner og er videre 
utøvende organer i sine disipliner innen fullmakt og instrukser 
fastsatt av forbundsstyret. Grenseksjonsstyrene skal holde 
forbundsstyret underrettet i viktige saker, og skal opptre i samråd 
med forbundsstyret. Forbundsstyret har instruksjonsmyndighet 
overfor grenseksjonsstyrene. Grenseksjonsstyrene rapporterer til 
forbundsstyret. Grenseksjonsstyrene må videre ivareta sine 
økonomiske forhold, og sørge for at forvaltningen av 
grenseksjonenes midler skjer på forsvarlig måte og i henhold til 
budsjett og seksjonens strategiske plan og målsetning, godkjent av 
forbundstinget. Grenseksjonsstyrene plikter å forhåndsrapportere 
eventuelle disposisjoner som kan medføre budsjettavvik til 
forbundsstyret. Grenseksjonsstyrene plikter å forhåndsrapportere 
eventuelle disposisjoner som kan medføre budsjettavvik til 
forbundsstyret.. Særforbundsstyret kan utarbeide interne rutiner 
og fullmakter innenfor rammen av denne lov samt vedtak fattet av 
forbundstinget. 
 
Forhold mellom administrasjon/ styret:: Skisse til ønsket 
arbeidsfordeling utarbeides.  
 

79/14-16  
 

Landslag/Toppidrett 
 
Admin ønsker at seksjon utarbeider landslag. Dette pga 
retningslinjer fra NIF og OLTs nye toppidrettsmodell.  
 
Saken utsettes til et senere styremøte. 
 
 
 

Henriette/ 
Eirik 

80/14-16  
 

Idrettsreiser 
Det er ønskelig å se på alternative leverandører til Idrettsreiser 
pga pris. Det er videre ønskelig å se responsen etter EM i Disco 
i juli, da det virker som at det er noe ryddigere og billigere 
organisering nå med de nye retningslinjene fra av HS i mars.  
 
Administrasjonen sender ut et spørreskjema i etterkant av EM i 
Disco og evaluerer dagens ordning.  
 

Anders 

81/14-16  
 

Kongepokal 

Både HS (Anders), Admin (Henriette og Eirik) og seksjon fikk 

uttalt sine synspunkter i saken.  

Seksjonen er svært misfornøyd med måten hovedstyret har håndtert 

denne saken på.  

 

Anders 



82/14-16  
 

Dommere til konkurranser – Fordeling – hver 6 mnd. 
 
Ordningen fungerer tilfredsstillende og fortsetter som den er i 
dag.  

Eirik 

83/14-16  
 

Uttak VM Disco 
 
Admin sender ut uttaket i løpet av noen dager. Seksjonen ønsker å 
utarbeide et årshjul hvor uttak til konkurranser, dommeruttak, IDO 
representanter står oppført. Dette får å få en oversikt over hvilke 
saker som bør prioriteres når.  

Eirik 

84/14-16  
 

Lagring og utsendelse av informasjon 
Seksjonen mener et servicesenter er avgjørende for 
saksbehandling. De ønsker å innføre et system som lagrer alle 
innkommende saker for en bedre oversikt.  
 
Jørn Inge tar kontakt med Geir i administrasjonen for å se på et 
sporingsystem av dokumenter.  

Jørn Inge/ 
Geir 

85/14-16  
 

  IDO AGM 
HS sender Anders Gogstad, seksjonen sender Nancy Gogstad. 
Seksjonen må gå gjennom IDO saker og sender en oversikt over 
hva som skal stemmes i de ulike sakene.  

Anders 

86/14-16  
 

NM i hiphop 

Søknad om midler Oslo Streetdance Klubb 

NM i IDO går parallelt med VM i Hip Hop. Derfor er det 
ønskelig at dette arrangeres separat IDO-NM. Oslo Streetdance 
har sendt en søknad om økonomisk støtte, men seksjonen ville 
ikke behandle saken da de ikke hadde oversikt over budsjettet.  
Administrasjonen følger opp saken.  
 

Jørn 
Inge/adm 

87/14-16  
 

Søknad om midler Sula Danseklubb 
Saken blir behandlet så snart seksjonen har fått oversikt over dagens 

økonomiske situasjon og utsettes til neste styremøte 

 
 

 

88/14-16  
 

Krav til hoveddommere på Regionale konkurranser 
 
Det har blitt ytret et forslag om å redusere kravene til å bli 
hoveddommer i regionene fra 5 til 3 år. Dette vil være en 
overgangsløsning for å utdanne flere HD.  
 
Seksjonen godkjente dette.  

 

89/14-16  
 

Eventuelt  
Neste styremøte mandag 22 juni 17.30  
  

 

 


