REFERATSPROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 6 / 2012-2014
GRENSEKSJON FOR SPORTSDANS
Dato:
Tidspkt.:
Sted:

19.11.2014
kl.19.00-21.30 (00.15)
Skype

Innkalt: Morten Engan, Michelle Lindøe Enger, Pia Lundanes Løwe, Sigurd Ringvoll (ref), Mai
Menzoni, Hilde Bjørklund (CWDCL), Hilde Skogholt, Tor Erik Sørensen, Jan Einar Kiil
Tor Erik forlot møtet 23.30 og Morten deltok ikke på sak 78/3.
Saks nr. /
Hva saken gjelder / vedtak
år
69/14-16
Referat fra styremøte nr 5, 7-8/11 2014
Referatet ble justert og sendes ut for endelig godkjennelse med
mailgodkjennelse.
70/14-16

Sigurd

WDSF-WDC
Det har vært hektisk kommentarvirksomhet på FB knyttet til:
- Utelukking av par i WDSF VM pga annonsert deltakelse
i WDC-AL VM i desember.
- Presisering av barneidrettsbestemmelsen ifb.
Internasjonal konkurranse i Bergen Dance Festival
Konklusjon: Styret vil ikke diskutere via FB, men tilbakevise
evt. fakta feil via ND sine sider.

71/14-16

Ansvar:

Info

TTN 2015
Det ble gitt status på samling nr. 4/2014.
5 nye dansere er påmeldt.
Struktur og planer for 2015. Herunder opplegg for samlinger.
Mulige samordninger med kretsbaserte samlinger for
konkurranseklassen, eventuelt rekrutteringsklassen.
4 nye dansere er påmeldt for 2015. Satses på 2 kretssamlinger
der rekrutt- og konkurransedansere inviteres.
Aldersuavhengighet må tilstrebes for å dekke breddetilbudet best
mulig.
Dette prøves ut på de 2 rene TTN samlingene (samling nr. 1 og Hilde S/Jan
4) og ikke samling med landslaget til stede (samling nr 2 & 3).
Einar/Michelle

Trenerkabalen må gås opp.
Studio 1 kontaktes mhp lokaler til samlinger
Domenico sjekkes mhp rene TTN samlinger, evt forslag fra han
72/14-16

PD representanten
Instruks og retningslinjer, status:

Morten
Morten
Michelle/Pia/Jan
Einar / Morten

Informasjon innhentes fra representantene, og saken utsettes til
neste møte.
73/14-16

Planer 2015
Oppsummering av vedtakene og diskusjonen fra Ullevål-møtet
Videreføring av arbeidet med årshjulet

74/14-16

Landslagsstruktur og aktiviteter 2015
Ref. sak 63 14-16 fra styremøte på Ullevål

Alle
Jan Einar/Sigurd

Det er utarbeidet et nytt forslag til
«LANDSLAGSBESTEMMELSER»
Forslaget ble gjennomgått, og forslaget revideres mhp
tilbakemeldinger. Kommentarer sendes i retur innen 26.11.14
75/14-16

Konkurranseavvikling og revidering av reglementer
Erfaringer fra ØS6 vedrørende deling av gulv i barneklassen
U21-klassen
u/o 11-klassen
Tidsplan for ferdigstilling av arbeidet og tidspunkt for
implementering av endringer.

Michelle

Hilde
S/Michelle/Hilde
B/Sigurd/Pia

ØS6 erfaringer:
- Rapport mottatt fra reglementsdommer.
- Positive erfaringer knyttet til reglementsdommer
Regelverks oppdatering; hovedelemnter:
- Reglene har fått en generell oppdatering
- Trinnregler og implementering ihht WDSF bøkene ble
diskutert.
- u/o 11 år avvikles fom 1.1.15
- u21 avvikles med unntak av NM fom 1.1.15.
Forslaget ble gjennomgått, og forslaget revideres mhp
tilbakemeldinger. Kommentarer sendes i retur innen 26.11.14
Videre er
Håndbok for konkurranse arrangør sportsdans og Dommerkriterier
Oppdatert. Ble ikke gjennomgått i møtet.

Kommentarer sendes i retur innen 26.11.14
Merkeprøver utredes videre og diskuteres på neste møte, 10.12

Michelle
Michelle

76/14-16

Gjennomgang av retningslinjer for dommeruttak
Gjelder uttak av både norske og utenlandske dommere.
Rutiner for uttak sees på i sammenheng med retningslinjene.

Kommentarer sendes i retur innen 26.11.14
77/14-16

Alle

Planer og budsjett 2015
Gjennomgang av planer og aktiviteter for 2015, med hovedvekt
på budsjettmessige sider
- Bredde
- TTN
- Trener- og dommerutdanning
- Integrering
- Toppidrett – landslag og rekrutteringslandslag
- CWDCL
Sammenstilling av budsjettpostene og avstemming i forhold til
budsjettrammer
Budsjettene for SD (avd 30) og CWDCL (avd 60) ble
gjennomgått.
CWDCL oppdaterer budsjettet ihht diskusjonene.
Budsjettene finjusteres og «konsolideres» i eget møte.
Avholdes: søndag 23.10 / kl. 19.30 / Skype

78/14-16

Morten, Michelle,
Hilde B og Sigurd,

Eventuelt
Dispensasjonssøknader:
2 par har søkt om dispensasjon; dvs opprykk til hhv
UE: Godkjent
J1K: Godkjent
Styret gir tilbakemelding

Morten

--**--Tildeling NS3, NS4 og NM 10 dans.
3 klubber har søkt innen fristen.
Påminnelse må sendes til aktuelle søkere.
Be administrasjonen om å gå en runde til.

Pia

--**-Sykemelding NS-4
Saken er behandlet og paret informeres om utfallet.
Styret var enstemmig i vedtaket.

Møtet avsluttet kl. 00.15

Michelle

