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Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

58/16-18 
 

Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt 
Referatet er godkjent elektronisk.  
 
Sak til eventuelt: 
Lisensinnkreving i ulike land; hvem kommuniserer med 
WDSF i forhold til slike saker.  
 

Øystein 

59/16-18 Inhabilitet i saker 
Ingen erklærte seg inhabile i sakene som skulle 
gjennomgås på møtet.  
 

Øystein 

60/16-18 
 

Økonomi 
 
Gjennomgang: 
Regnskap 2016 
Status til nå 2017  
Status åpne poster 
 
Budsjett 2017: Mangler budsjettet fra sportsdrill, ellers har 
alle seksjoner og utvalg levert.  
 

Silje 

61/16-18 
 

Godkjenning av terminlister 2018 
Følgende endringer ble foreslått:  
 

Øystein 

Øystein Lühr-Sæthre 
Anders Gokstad  
Michelle Lindøe Enger  
Aina Nygård, Anne Ragnhild 
Olstad (på skype) 
Ida Cecilia Juhaz  
Morten Engan 
Stine Gjørtz 
Monica Molvær 
Kate Abelsen 
Bettina Wichmann 
Silje Særheim (adm)  
Anne Cathrine Røste(adm) 
Hanne Funder (adm) 
 
Ikke til stede  
Pia Lundanes Löwe 
Tarjei Svalaskog 
Ane Omdal Aune 
Jo Inge Norum 
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Sportsdrill : 
NM 20. til 22. april 
NM solo event 3. 4 november 
Grand prix ikke bekreftet dato 
 
Salsa: 
NM i salsa 2. mars 
 
Vedtak 
Vedlagte terminlister godkjennes med endringer.  
 

62/16-18 
 

Alt på et sted 
 
Vedtak 
Tilbudet til deltager.no aksepteres og arbeidet med 
implementering av ny plattform starter umiddelbart. 
 

Øystein 

63/16-18 
 

Lisens til internasjonale mesterskap. 
 
Bør lisens til internasjonale konkurranser dekkes av ND 
sentralt? 
 
Vedtak: 
ND dekker kontingent til godkjente internasjonale 
konkurranser i Norge. I tillegg kan det søkes om støtte 
opptil 50 000,- i henhold til budsjett og dokumenterbare 
utgifter  jmf vedtak 57/16-18.  
 

Øystein 
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64/16-18 
 

Ledersamling /Dance Awards 2018  
 
På grunn av økonomiske prioriteringer og administrative 
ressurser samt at det er ting i 2018 forslå 
administrasjonen at vi har ledersamling uten Dance 
Awards  i 2018.  
 
Vedtak: Hovedstyret ber administrasjonen undersøke hva 
det vil koste å få eksterne aktører til å gjennomføre Dance 
Awards og legge frem sak for hovedstyremøtet i juni om 
mulige fremtidige alternativ for gjennomføring.  
 
 

Øystein 

65/16-18 
 

Lov for Danseregion Midt-Norge 
 
Årsmøtet for danseregion Midt-Norge har vedtatt en 
lovendring (se vedlegg). 
 
Fremtidige lovendringer i regionenes lovnormer i tråd 
med NIFs lovnorm, blir godkjent gjennom 
administrasjonen i ND og lovutvalget i ND.  
 
Vedtak:  
Hovedstyret delegerer til administrasjonen å godkjenne 
endringer i regionenes lover under forutsetning at denne 
er i samsvar med NIFs lovnorm.  
 

Øystein 

66/16-18 
 

Handlingsplan i Norges Danseforbund 
Se vedlegg: 1 utkast handlings i ND 
 
Presentasjon av det pågående arbeidet med ny 
handlingsplan for ND. 
Medlemmer i HS inviteres til workshop i forbindelse med 
neste AU møte den. 23. mai. Alle innspill til handlingsplan 
skal leveres skriftlig til Anne Cathrine eller Silje med 
henvisning til innsatsområder innen 16. mai. 
 
 

Øystein 

67/16-18 
 

Ren utøver og rent særforbund 
Se vedlegg  
Rent særforbund - sertifiseringsordning 
 
Informasjonssak: 
Norges Danseforbund er nå sertifisert som rent 
særforbund. Det krever at alle i HS følger opp og 
gjennomfører ren utøver. Diplom sendes til Eirik. 
 

Silje 
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68/16-18 
 
 

Prosjektarbeid i ND 
 
ND har mangelfulle rapporteringsrutiner og kartlegging av 
effekt av tiltak. ND må få bedre flyt mellom vedtak og 
gjennomføring.  
Et av tiltakene er innføring av prosjekter: Prosjektarbeid 
krever mye av adm, seksjon og utvalg, men effekten er høy 
både på gjennomføring og engasjement og skaper driv og 
resultat. 
Dette er prosjekter som er igangsatt i 2017:  
 
Drømmefanger 
Danserulla 
Boys Only 
Sportsdans: linedance 
 
 

Silje 

69/16-18 
 

Ting 2018’ 
 
Vedtak: 
Ting holdes 15-17 juni 2018. Dette er i henhold til 
terminlisten. 
 

Øystein 
 

70/16-18 Eventuelt: 
 
1.Utenlandske utbetalinger 
Vi har fått påpekt at vi fortar oss noe ulovlig vedrørende 
utbetaling til utenlandske trenere og må endre praksis. 
 
Forslag til vedtak 

1. Det skal sende faktura fra firma/danseskole fra sitt 
hjemland til ND hvor IBAN  og  SWIFT dette gjelder fra 
og med i dag og litt tilbake i tid.  

2. Man må være eller bli skattepliktig i Norge for å kunne 
motta honorar. Max honorar som kan utbetales uten 
faktura er 10 000,-  

 
 
2.Lisensinnkreving i ulike land, hvem kommuniserer 
med WDSF i forhold til slike saker.  
 
Vedtak: Kommunikasjon med WDSF skal gå igjennom 
administrasjonen i forbundet.  
 

Øystein 
 

 


