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Innkalt: 
Anders Gogstad 
Michelle Lindøe Enger 
Anne Ragnhild Olstad  
Ane Omdal Aune 
Pia Lundanes Löwe (Sak 143,  
Tarjei Svalaskog ( Fra sak 142) 
Jo Inge Norum 
 
 
Morten Engan (Sportsdans & CWDCL) 
Aina Nygård/  
 (Swing & Salsa) 
Kate Abelsen (Urbant) 
Bettina Wichmann (Freestyle & IDO grener) 
Stine Gjørtz (Sportsdrill) 
 
 
Mona Kristiansen (adm) 
Anne Cathrine Røste(adm) 
 
 
Meldt forfall: 
Monica Molvær 
Sissel Myren 
 
 

Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

139/16-18 
 

Godkjenning av innkalling, referat fra forrige HS møte. 
Merknad fra Jo Inge Norum 
DA må inn på sakslisten (status i saker fra forrige styremøte) 
 
Saker til eventuelt 
Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt. 
 
Status i saker fra forrige styremøte: 
NM uken: Vi har fått Konserthuset i Stavanger som konkurransearena. Dette 
dekkes av NIF og kommunen. 
Hotellavtalen: Vi har landet avtale med Thon. Mona Kristiansen går inn i 
styringsgruppen til SFA og ND mottar 30.000 for dette arbeidet. Avtalen legges 
som medlemsfordel på nettsiden, viktig at klubber og tillitsvalgte i ND bruker 
avtalen.  
Dance Awards: Hovedstyret rakk ikke å behandle saken.  
H.M. Kongens pokal: 
Vi har bekreftet to kongepokaler. Ihht til hovedstyremøte sist, skal det da deles 
ut en i IDO og en i urbant. 

 

 
 
 

Anders 

140/16-18 
 

Vedtaksak 
Lojalitet til Norges Danseforbund 
Oppfølging av sak 1 fra tinget 2016: (Klippet fra protokollen)  

Pia 
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Forslag:  
Norges Danseforbund bør premiere de som støtter ND 100 prosent (lojalitet til 
barneidrettens bestemmelser) og idrettens verdier. Vi ønsker at ND tar en 
gjennomgang av utdeling til konkurranser og hvilke kriterier som ligger til grunn. 
Vi ønsker også en god gjennomgang av habilitet når det gjelder prioriteringer, 
vedtak i saker som angår ND.  
Begrunnelse for forslaget: Vi har over lengre tid observert 
aktører/personer/klubber som har en fot både i konkurrerende forbund og i ND. 
For oss som støtter ND og er lojale 100 prosent, føles det ikke riktig at klubber 
kan ha utøvere på begge sider, de får pose og sekk 
på begge kanter. Siste dråpe var at nå NDF velger å arrangere NM, uten å få noen 
konsekvenser for dette.  
Vedtak: Idrettsstyret vedtok 8.desember følgende vedtak vedr lojalitet til 
idretten: Det en grunnleggende forutsetning for medlemskap og deltakelse i 
norsk idrett, å opptre lojalt i samsvar med idrettens verdigrunnlag, regelverk og 
demokratisk fattede vedtak. Det påhviler alle organisasjonsledd å sørge for at 
medlemskap, representasjon, tillitsverv og oppgaver forøvrig, er forbeholdt 
personer og organisasjonsledd som respekterer dette.  

Forslag om at Norges Danseforbund bør premiere de som støtter ND 100% og 
idrettens verdier vedtas.  

Hovedstyret følger opp saken:  

 
Forslag til vedtak som legges frem på tinget: 
 
Vedtaket er allerede fattet, så det som gjenstår er å sørge for at dette faktisk 
skjer i praksis, og definere hvordan denne ”premieringen” skal foregå. Det er 
vanskelig å lage klare rutiner eller generelle prinsipper for en slik sak som kan 
forekomme i meget ulike scenarier i forskjellige grener.  

Forslag:  

• Alle midler som tildeles klubb/seksjon/region skal forbeholdes dansere i 
ND eller brukes til å rekruttere nye medlemmer. Dansere som ikke er 
medlem av kan evn delta til en usubsidiert pris.  

• Det er obligatorisk at det i alle styrer i alle ledd gjennomføres en 
”habilitets-runde” i starten av hvert møte, for å kartlegge om det er 
personer er inhabile i de aktuelle saker.  

• Det skal gjøres en gjennomgang av kriteriene for tildeling av konkurranser i 
alle grener, for å sørge for at denne er rettferdig og i tråd med vedtaket om 
lojalitet. Seksjons-/komiteleder fremlegger følgende angående tildeling av 
konkurranser i sin gren: 
o Hvordan skjer dette i deres gren? 
o Hvilke kriterier ligger til grunn? 
o Hvem beslutter? 
o Hvordan skal vedtaket om lojalitet best følges opp i deres gren? 

 
Grenseksjonene la frem sine tildelingskriterier. Arbeidsgruppen jobber videre 
med saken.  
 

141/16-18 
 
 

Vedtakssak: 
Anleggsutvalg 
Det er ønskelig at det nedsettes et anleggsutvalg for å formalisere arbeidet med 
å skaffe anlegg.  

Anne 
Cathrine 
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Forslag til kandidater: Anders, Marie Mack, Anne Cathrine og NN 
 
Vedtak: 
Utvalget nedsettes. Utvalget får fullmakt til å utvide med en ekstra person. 
 

142/16-18 
 

Vedtakssak: 
Representasjon Hovedstyret 
20. – 22. april – NM Sportsdrill, Sotra, TIF Viking 
05. – 06. mai – NM Freestyle, Fjellhamarhallen, DK Studio1 
26. – 27. mai – NM Standard og latin, Kr. Sand, KDK 
16. – 17. juni – AGM, WDSF, Lausanne, Sveits 
 
 
Vedtak: 
NM Sportsdrill: Morten Engan og Stine Gjørtz stiller fra HS 
NM Freestyle: Anne Ragnhild Olstad stiller fra HS 
NM Standard og Latin: Michelle Lindøe Enger skal være Hoveddommer og 
representerer HS. 
AGM: Anita Langset representerer hovedstyret og PD, Morten Engan 
representerer seksjonen. 
 

Anders 

143/16-18 
 
 

Vedtakssak 
Program forbundsting 
 

Forslag til program på forbundstinget (NB oppdatert  29.mai Se under😊 
 
 
Endring fra tidligere: Parallelle møter for å få mer tid til felles møteplasser, i 
tillegg til at seksjonene kan ha lengre møter om de ønsker det. 
  
Vedtak: 
Medlemsmøter og forbundsting avholdes som beskrevet ovenfor. Norges 
Danseforbund spanderer apritif før maten for alle, ellers betales drikke privat.  
 

Mona 

143/16-18 
 
 

Vedtakssak 
Lisenssaken 
 
Vedtak forbundstinget 2016: Lisensordningen står. Det blir gjort 
konsekvensanalyse frem til tinget i 2018.  
 
Forslag:  

1. Endring av navn på grunnlisens til forbundskontingent. 

2. Medlemskontingent på 100 kr skal betales av alle medlemmer i Norges 

Danseforbund, bortsett fra medlemmer i studentidrettslag. 

3. Innkreving av medlemskontingent: Deltager.no har utarbeidet en 

løsning med lisensplitt på medlemskontingent til klubb. Det vil si at når 

et medlem betaler sin medlemskontingent, går det 100,- til Norges 

Danseforbund – transaksjonsomkostninger. Denne løsningen forutsetter 

et medlemssystem via deltager. For de klubbene som ikke ønsker å ta i 

bruk løsningen krever ND inn forbundskontingent av disse klubbene 

via  faktura på basert på medlemslister i sportsadmin, eller på annen 

måte som ansees hensiktsmessig. 

AC/ Mona/ 
Michelle/B
ettina 
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4. Medlemskontingent på 3.000 til klubb opphøres og erstattes av 

medlemskontingent. 

5. Regionene kompenseres for tap av klubbkontingent tilsvarende 1.000,- 

pr klubb som dekkes av forbundskontingent. 

 
 
Vedtak: 
Fremlagte løsning vedtas og legges frem på tinget. Løsningen kommuniseres godt 
på forhånd. På tinget legges det frem ulike scenario for NDs fremtid, slik at 
delegatene har felles forståelse for årsaken til at forbundet må finansieres via 
kontingenter og lisenser, slik de andre særforbundene i NIF gjør.  
 
Det legges også frem forslag til fordelingsnøkkel. 
Administrasjonen i samarbeid med hovedstyret har ansvaret for å kommunisere 
den foreslåtte løsningen til medlemsklubbene i god tid før tinget.  
Bettina legger saken frem på tinget på vegne av Hovedstyret.  
 
 

145/16-18 
 
 

Vedtakssak 
Uttak av dommere, oppfølging av sak 131/16-18 
 
Forslag til felles kriterier for dommeruttak legges frem. 
 
Vedtak: 
Hver seksjon/ komitee oppnevner en komite 2 + 1 (adm)som godkjennes av HS 
og Akademiet. Vi må jobbe for gode holdninger og slå ned på regelbrudd.  
 

Mona 

146/16-18 
 
 

Vedtakssak: 
Strategi, oppfølging av sak 132/16-18 
 
Vedtak: 
Fremlagte strategiplan vedtas og fremlegges på tinget 
 

Mona/ 
AC 

147/16-18 
 

Vedtakssak: 
Barneidrettsbestemmelsene, oppfølging av sak 133 
 
Det er bestemt fra tinget at vi skal utrede og legge frem et forslag om å tilpasse 
barneidrettsbestemmelsene til vår idrett. 
Vi ser at det er forskjellige utfordringer i de forskjellige grenene, og da særlig i 
grenene sportsdans og freestyle/IDO-grener. 
Det er satt ned en gruppe som skal se på de forskjellige utfordringene som skal 
legge frem et forslag på neste ting. 
 
Tingvedtak 2016: 
Det opprettes et arbeidsutvalg som skal forme og fronte en sak am forandringer 
innen barneidrettsbestemmelsene på neste ldrettsting 
 
Status i saken  
 
 
Saken ble ikke behandlet. 
 

Anders 

148/16-18 Vedtakssak: Mona 
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 Seksjonenes budsjett, oppfølging etter HS og AU-møter 
 
 
Saken ble ikke behandlet, skal behandles pr mail 
 

149/16-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtakssak: 
Kommunikasjon HS 
 
1.Det er utfordringer med å få kontakt med flere av styremedlemmene. Trello 
brukes ikke, møteinnkallinger blir ikke besvart og det er liten respons på mail. 
 
Hva gjør vi med dette? 
2.Adm har i tillegg utarbeidet strategi og retningslinjer for Facebook. 
 
Saken ble ikke behandlet 
 

Mona/ AC 

150/16-18 
 

Rapportering på prosjekter 
 
Saken ble ikke behandlet 
 

 

151/16-18 
 

Valgkomitee sportsdrill 
Vedtak: 
Følgende personer utnevnes til valgkomitee for sportsdrill: 
Elisabeth Frøyen og Lisa Victoria Burell, HS ber sportsdrill utnevnte en mann i 
komitee. 
 

 

152/16-18 
 

Orienteringsak 
Saken ble ikke behandlet 
Breddeprosjekt Freestyle og IDO 
 

Bettina 

153/16-18 
 

Orienteringssak: 
Idrettens styringsbarometer 
 
Møte mellom Torkell Seppola I NIF, Anders og Mona er avholdt. Det er satt opp 
møte med AU, admin og Torkell, mandag 07. mai. 

Anders 

154/16-18 
21.30 

Eventuelt 
 
 
Neste AU-møte blir: 07. mai på Idrettens hus, Ullevål 
Neste HS-møte blir: 28. mai på Idrettens hus, Ullevål. 

 

  
 
 
Program : 

  

Forslag til program på forbundstinget 

Fredag: 

Kl. 17.00 – 20.00               Styremøter 

Kl. 20.00                               Middag 

  

Lørdag:  

Kl 09.00 -  10.00              Registrering 

Kl. 10.00 – 11.00              Tinget åpner 

Kl. 11.30 – 13.00              Medlemsmøte Freestyle og IDO 
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                                             Medlemsmøte Sportsdrill 

  

Kl. 13.00 – 14.00               Lunsj 

Kl. 14.00 – 16.00               Medlemsmøte Sportsdans 

                                             Medlemsmøte Swing og Salsa 

                                             Medlemsmøte Urbant 

Kl. 16.00 – 18.00               Felles for alle 

Kl. 19.00                              Apritif 

Kl. 20.00                              Middag 

  

Søndag: 

Kl. 10.00 – 13.00               Forbundsting 

Kl. 13.00 – 14.00               Lunsj 

Kl. 14.00 – 17.00               Forbundsting 

 
 


