Referat møte nr. 19

Styremøte nr. 19 Freestyle IDO-seksjonen perioden 2018-2020
Dato: 23. Mars 2020
Tidspunkt.:17.00 til 20.00
Sted: Skype/Teams
Tilstede: pga COVID-19 foregår dette møte Via Team
Deltar på Skype: Øyvind Gulli, Ingunn Aase, Bettina Wichmann, Espen Kristiansen, Emilie Bakken,
Heidi Jappèe, siste minutter May-Helen Wold
Meldt forfall:
Referent: Heidi Jappèe

Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak

212/20182020

213/20182020

Avklar referent
Referat fra møte 18 godkjent via Trello,
Espen og Heidi har lastet opp i Trello til og med Møte 18, disse må
godkjennes slik vi kan få lagt ut når protokoll er laget.

Saker behandlet siden sist styremøte:
- Corona / kanselleringer av konkurranser. FDJ 3 & 4

Ansvar:

Seksjon

Alle

214/20182020

Orientering fra Akademiet v/Heidi:
- Ikke hatt noe møte siden sist
- Utdanning - trener og dommer – forslag å gjøre teorien via
digitale medier. Utnytte ledig tid denne våren pga
kanselleringer av konkurranser

Heidi

215/20182020

Orientering fra HS v/Bettina:
- Ingen nye møter, men en del info grundet Corona.
- Sak avgjort
- IDO AGM Mexico kansellert
- Tinget og evt. ny dato besluttet 30.august

Bettina

216/20182020

Økonomi:
- Konsekvenser – Kanselleringer for arrangøren
FDJ3 FDJ4 DC-3 Søknad om dekning av utgifter kan sendes til seksjonen
- Oversikt til Admin pga situasjonen lages i dag

Seksjonen

217/20182020

-

EM i Disco kanselleres og budsjettet benyttes til
samlinger/treninger/foredrag via digitale medier og samling
for VM i Disco, samt hotell som allerede er betalt, booking
flyttet til 2021.

-

DC3 – Kanselleres
Seksjonen
DC2 - Gjelder for uttak i EM i Jazz og Moderne
DC4 – NM Veka – beslutning tas etter påske
Dersom NM Veka blir avlyst vil vi arrangere samlet NM for
jr. og sr. på DC6 okt/nov
DC4 – vurderes arrangert helgen 17. og 18. oktober dersom
VM blir avlyst denne helgen
FDJ5 – NM vurderes utsatt. Vi ser på alternativer for å flytte
konkurransen til et annet tidspunkt senere på året.

-

Uttaksbrev for Show sendes ut med informasjon om at
konkurransen er utsatt til september eller oktober.
Uttaksbrev til EM i Jazz og Moderne gjøres klart basert på
rankingliste fra DC2.

218/20182020

NM Veka
- Info – Om NM Veka blir, besluttes etter påske.

Seksjon

219/20182020

Nominering IDO Gala

Seksjon

220/20182020

Terminliste for 2021

-

-

Må lages klar å sendes til Alexandra i dag. 2 nominasjoner.

Forslag er lagt frem – ikke alle datoer for internasjonale
konkurranser er avklart. Terminlisten kan endres.

Evt.

Neste møte
Mandag 30.mars – oppdatering samt planlegge streaming
Mandag 20.april
Mandag 25.mai
Juni – I forbindelse med Tinget.

