Referatsprotokoll Styremøte Sportsdans
Styremøte nr. 9/2014-2016
Dato:
Tidspkt.:
Sted:

11.02.2015
kl.19.00 Skype

Innkalt: Morten Engan, Michelle Lindøe Enger, Pia Lundanes Løwe, Sigurd Ringvoll, Mai
Menzoni, Hilde Bjørklund (CWDCL), Hilde Skogholt, Tor Erik Sørensen, Jan Einar Kiil
Ikke tilstede: Mai Menzoni.
Noen hadde annonsert sen ankomst.
Saks nr. /
år
109/14-16

110/14-16

Hva saken gjelder / vedtak
Referat fra Styremøte nr 7 – 8 / 14-16
Ikke finskrevet. Foreligger som arbeidsnotater i styret.
Vil bli redigert og sendt ut innen 5. mars slik at de foreligger til
styremøte 8. mars.
CWDCL – Budsjett

Ansvar:
Info

Administrasjonen har gitt beskjed om at det må kuttes 20 000 i
CWDCL budsjettet. HS ønsker at disse skal gå fra deltagelse
internasjonale møter.
Dette anses fra CWDCL sin side uheldig, da vi har medlem i
presidiet.
Vedtak:
5000 fra deltagelse internasjonale møter
5000 fra treningssamlinger
5000 fra deltagelse internasjonale mesterskap
5000 fra arrangementsstøtte til Norwegian Open
(alle kutt rammer elite-parene)

111/14-16

112/14-16

CWDCL deltakelse
Deltagelse på Østlandsseriene og innspill fra hoveddommer.
Konkurransene er allerede lange, spesielt på Østlandet.
Seksjonen foreslår at CWDCL avholdes foran og under første del av
konkurransen. Det er opp til arrangør å velge hvilke grener som skal
arrangeres. Hilde setter opp eget forslag.
CWDCL og dommerutdanning
Forslag til opplegg for C&W i kretsdommerutdanningen.

Info

113/14-16

Seksjonen foreslår opplæring av dommere som delkurs 4 i
dommerutdanningen (i tillegg til del 1)
Uttak EM latin ungdom og EM latin voksen
Seksjonen har tatt flg par ut til mesterskap:
EM voksen latin:
1ste par:
Petter Andreas Engan - Kine Marie Mardal
2dre par:
Catalin Andrei Mihu - Maria Isabel Lie Ramella
Reserve:
Tobias Fladby - Rikke Lund
EM Ungdom latin 5. april – Barcelona:
Kan strengt tatt tas ut etter NS2, men pga klare indikasjoner i
rankinglisten / oppnådde resultater, samt konkurranse midt i påska
og dertil hørende billettkostnader velger seksjonen å gjennomføre
flg uttak:
1ste par:
Ole Thomas Hansen - Julie Gudim Bjerkås
2dre par:
Tarjei Svalastog - Frida Føreland
Reserve:
Ståle Bethuelsen - Ida Ingebrigtsen
Voksen standard EM 04. april i Caprice / Spania:
Da det, basert på rankingliste, ikke foreligger en klar indikasjon på
hvem som bør delta på nåværende tidspunkt, tas deltakerne ut
umiddelbart etter NS-2.
EM 10-dans 11. april:
Tas ut etter NS-2

114/14-16

Omfordeling av ansvarsområder og arbeidsoppgaver i styret:

115/14-16

Uttak av dommere:
Alle sjekker alternative dommernavn til NM innen torsdag 19.02:
(3 stk)
Økonomioppfølging: Michelle (Morten + Sigurd)
TTN: Sigurd (ansv) og Jan Einar.
(Morten: sjekker Studio1)
(Sigurd : sjekker Vågsbygd Samfunnshus)
Styrets arbeidsmetodikk

116/14-16

Saker til styrebehandling sendes Sigurd 14 dager før møte.
Bearbeidet agenda sendes Morten / cc Michelle 1 uke før for
godkjennelse / utsendelse.
Budsjett - Seksjon for sportsdans
Ny ramme mottatt fra administrasjonen: 856.000
Medfører en reduksjon på kr. 18.000

117/14-16

118/14-16

Orientering: Budsjettet er justert tilpasset ny totalramme
Rutiner for dommerutvelgelse
Morten sjekker om adm kan ta kontakt med internasjonale forbund
for navn og kontaktinfo.
Orienteringssak – sykemelding:
Sykemelding mottatt fra landslagspar til NS1.
Seksjonen anmoder om at sykemeldinger sendes seksjonen så tidlig
som mulig, fortrinnsvis forut for konkurransen.

119/14-16

Hoveddommer rapporten
Seksjonen ønsker å få tilsendt rapporter fra regioner og
konkurranser slik at historisk informasjon av interesse kan
videreformidles til hoveddommer som erfaringsgrunnlag.
Seksjonen velger ut hoveddommer til nasjonale konkurranser.

120/14-16

Regionale konkurranser:
HD rapporter sendes regionen og seksjonen.
Nasjonale konkurranser:
HD rapporter sendes seksjonen, som videresender til regionene.
Info fra TD komiteen
Status vedr Dommer- og trenerutdanningen:
- Faglig samling for trenere årlig anbefales.
- Nasjonalt rammeverk for dommer- og trenerutdanningen er
etablert.
- Diverse etiske problemstillinger.

121/14-16

Utmeldelse av barnepar NERO

122/14-16

Orientering: Saken er til behandling i NIF.
Dispensasjonssøknad fra Frosta Danseklubb.

Michelle

Info

Dispensasjon fra Frosta knyttet til U/O 11 par som ønsker å delta i
J1E.
Vedtak: Seksjonen innvilger dispensasjon. Forutsetning:
- Kan ikke delta på talentteam før de tilfredsstiller kravene til
TTN.
- Holdes utenfor bedømming ved deltakelse i konkurranse.
Seksjonen informerer klubben

123/14-16

PD representant.

124/14-16

Seksjonsleder fremmer saken på nytt i HS 5. mars.
TTN 2015 for landslagspar

Pia

Landslagspar kan delta på TTN 4/15 uten kostnad for paret.
Reisestøtte tilkjennes dog ikke.

Sigurd

Nye retningslinjer for 2016 vil bli utarbeidet.

Sigurd

Neste møte:
Søndag 8. mars kl. 11 – Ullevål

