
 

 

 

  

        

  

  

Referat, ekstraordinært styremøte nr. 21 

 

 

  

Referat nr. 21 Freestyle IDO-seksjonen perioden 2018-2020 

 

Dato: 5. Mai 2020 

Tidspunkt.:19.00 til 21.00 

Sted: Teams 
 

 

Tilstede: pga COVID-19 foregår dette møte Via Team  

Deltar på Skype: Ingunn Aase, Bettina Wichmann, Espen Kristiansen, Emilie Bakken, Heidi Jappèe, 

May Helén Wold 

 

Meldt forfall: Øyvind Gulli 

Referent: May Helén Wold 

    

  

 

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

  

234/2018-

2020 

Avklar referent 

Referat fra møte 20 godkjent via Trello 

Sendes inn til admin for protokoll. 

 

 

Seksjon 

235/2018-

2020 

Oppdatering av Terminliste: 

- Oppdatering av terminliste som konsekvens av utmelding fra 

sunnhetsmyndighetene pr. dags dato  

- NM 21 og 21 juni utsettes. Avventer utmelding i juni i 

forhold til større forsamlinger og ny dato. 

- NM i FDJ Hvem kan alternativt arrangere?  

Alle 



 

 

 

- Studio 1 kontaktes 

- HS ønsker at vi gjennomfører NM for eliteklassen og kårer 

en Norgesmester. 

- Støtte for å ikke gå i minus bekreftes.  

Alternativt kjøre NM på en konkurranse som allerede er 

236/2018-

2020 

NM Veka 

- Status ut fra utmeldingen i dag. 

- Heidi up-date 

- Ser ut som det virket siste eller nest siste helgen i september. 

- Bestilling – Heidi og Bettina 

- Samlet info legges ut på facebook siden i morgen. 

 

- Kan gjennomføres for performing arts og disco 

- Disco kan kjøres to og to ved å dele gulvet i to i innledende 

runder. 

- Norsk panel på konkurransen og to utenlandske på 

onlinedømming. 

 

Seksjonen 

237/2018-

2020 

Formasjon resten av 2020 

- Fortsatt viktig å motiverer grunnet Covid-19 situasjon. 

- De 3 ansvarlige starter denne planlegging nå – planlegger 

datoer for treninger og seksjonen booker haller når de er 

godkjente. 

 

 

238/2018-

2020 

Aktivitet  

- LIVE Treninger og planlegging av disse. 

- Må få satt ordentlig i gang ut fra listen vi har fått på 10 stk. 

- Mixe det ut fra gren, kanskje ha 2 livesendinger på 1 dag 

- Helger. 

- Emilie utformer en liste og tar kontakt. 

- Seksjonen dekker zoom, samt lønn per trener ut fra trappe 

 

 

239/2018-

2020 

Eventuelt 

- Ny møteplan frem mot tinget. 

- Bettina: sette opp et ekstra møte i juni pga. tinget er flyttet til 

slutten av august. 16.juni. 

- Bettina til orientering: Olympiatoppen – de som ikke har 

hatt mulighet til tilgang og har/ikke har betalt.  

- Mulighet for forlengelse inn i 2021 (Orienteringssak) 

- Trener 2 i juni mulig å sette opp i Juni grundet situasjonen 

som er nå, dette i så fall elektronisk evt med eksamen face to 

 



 

 

 

face. Siren forspørres av Admin. Krever minimum 6 

deltakere. 

 Neste møte 

Mandag 25.mai 

Tirsdag 16.juni 

Juni – I forbindelse med Tinget. 

 

 


