
 

 

 

  

        

  

  

Referat møte nr. 14 

 

 

  

Styremøte nr. 14 Freestyle IDO-seksjonen perioden 2018-2020 

 

Dato: 4. November 2019 

Tidspunkt.:17.00 til 20.00 

Sted: Lillestrøm 
 

 

Tilstede: Heidi Jappèe, Emilie Bakken, Bettina Wichmann, Espen Kristiansen, Øyvind Gulli, May 

Helèn Wold 

Fra Admin: 

Gjester:  

Deltar på starten av møtet:  

Deltar på Skype: Ingunn Aase 

 

Meldt forfall: Helge Mushom 

Referent: May Helén Wold, Heidi Strømberg Jappée 

    

  

 

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

  

163/2018-

2020 

Avklar referent 

• Godkjenning av innkallingen 

Er noen i styret inhabile i sakene som skal behandles 

 

Godkjent 

 

Heidi inhabil i sak 169/2019-2020 punkt 6. 

 

 

Seksjon 



 

 

 

 

 

164/2018-

2020 

Saker behandlet siden sist styremøte:  

• Disp. disco duo innvilget 

• Klage disp. behandlet av presidentskapet – svar sendes av 

presidentskapet. 

 

Alle 

165/2018-

2020  

 

Orientering fra Akademiet v/Heidi: 

Har ikke vært noe møte. Neste møte 27/11 

Heidi 

166/2018-

2020 

Orientering fra HS v/Bettina: 

• Referat gjennomgås på møte, Espen orienterer da han deltok 

i møtet 21. Oktober 2019 

Gikk ut på budsjett. Hovedposter i avd. 10 – hovedstyret. 

Admin ønsker en større sum å forvalte. 

Seksjonen vil ha kontroll som tidligere. 

Hver seksjon vil få en maksimal reduksjon på 10% fra i fjor. 

Frist for å sende inn budsjett er 18.11. 

Får ikke mer midler til toppidrett. 

Breddemidler kommer i tillegg 

Det som er satt av som bredde eller prosjekt vil ikke påvirke 

tildelingen av midler til neste år 

• Info i forhold til møte om turoperatør v / Bettina 

Hotellrom er en utfordring. 

 

167/2018-

2020 

Økonomi 

• Gjennomgang, samt tiltak for resten av 2019 

• Post 2 Midler 

 

168/2018-

2020 

NM Veka 

• Status  

Har sagt ja og signert kontrakt 

Få til et eget møte med de. 

Reservert rom til dommerne og til sekretariatet  

Ønsker å få på plass dommerne så fort som mulig 

Sidekommentator 

 

Blir bare NM for IDO senior.  

 

Heidi innkaller til møte 

 

 



 

 

 

169/2018-

2020 

Innkommende saker 

• Flytting av FDJ 1 (Step.-Up) 

ND har allerede leid hall for denne konkurransen. 

Kostnadsmessig må bytte av hall dekkes av Step-Up. 

 

• DC 1 

Vedtak: Flyttes til 15. og 16. februar pga. leie i 

Bingsfosshallen. Enstemmig vedtatt. 

Studio 1 forespørres 

 

• Warnings (DK Jessheim) 

Vedtak: Øyvind informerer hoveddommer på Doty om 

prosedyre for konkurransen mtp team captains møte – ikke 

sms. 

 

• Bestemmelse for dommeruttak «oppgaven» i fremtiden 

(Telefon møte avholdt med Tonje (Generalskreter) 

Politiattester fra internasjonale dommere 

Spørre landet fremfor dommerne personlig. 

Liste med norske dommere som rulleres – Øyvind sjekker 

det opp med Tom. 

 

Bruke dommere fra andre land som ikke er internasjonalt 

godkjent for DC konkurransene (eks. NM) 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak IDO: 5 dommere på DC konkurransene – 3 

internasjonale + 2 nasjonale dommere. Unntak NM – 7 

internasjonale. Enstemmig vedtatt 

 

• Kommentar Disp. EM (DK Studio 1) Krever svar 

Vedtaket med å oppheve søknadsplikt for å danse på tvers 

av klubber ble gjort etter at reglementet ble oppdatert, og 

derav gjelder vedtaket. Det ble sendt ut informasjon i form 

av et skriv i februar og mars angående dette. 

Hvis man skulle ha fulgt regelen de referer til så skulle det 

også ha blitt søkt om dispensasjon for andre dansere også. 

 

Espen formulerer svar.  

 

• Klage på utøvere – Via TC fra EM Disco 2019 

Øyvind formulerer svar. 

 

• Henvendelse ift reglement, Anne Mari Furseth 

Sende vedtakene vi har gjort til Anne Mari 

Seksjon 



 

 

 

Bettina leser det internasjonale IDO reglementet og sender 

videre. 

Forslag: endre poengsystemet for de u/11 år i freestyle og 

slow og disco fra 1-6 til 1-10. Vedtak: Vedtatt – 1 nøytral. 

 

• Regelen om antrekk i rekrutteringsklassen endres. Det gis 

anledning til å bruke flerfarget treningstøy. For øvrig gjelder 

allerede gjeldende bestemmelser. 

Vedtak: enstemmig vedtatt 

 

• Reise IDO AGM 

Utsettes til neste styremøte 9.desember  

 

• Internasjonale møter IDO (Innkallelse, men avholdes ikke) ( 

Disco) 

Heidi henvender seg til IDO på møtet og hører. 

 

• Søknad om dispensasjon fra Elite 

Vedtak: 2 nøytral, 3 imot. Dispensasjon avslås. 

Svar sendes på vegne av seksjonen. 

 

170/2018-

2020 

Dispensasjoner for fremtiden 

 Utsettes til neste styremøte. 

 

Seksjon 

171/2018-

2020 

Måten vi jobber på 

• Samarbeidsplattform FDJ/IDO 

• Trello. 

Seksjon / 

Øyvind 

172/2018-

2020 

Nomineringsprosess Danceawards 

• Diskusjon og prosess fra FDJ/IDO 

• Flyttes til neste styremøte 

 

Tekst legges ut på infosidene våre, samt som vedlegg. 

Nominasjoner må inneholde link til video, bilder, 

resultater/utmerkelser fra 2019. Sendes til epost 

fdjido@dansing.no. Seksjon legger det ut. 

Seksjon 

173/2018-

2020 

Info til alle klubber om nytt sett-up i forhold til dommere etc. 

• Dette må vi få ut snarest mulig, kanskje ta en telefon til 

klubbene som har konkurransen nå og i starten av året 

Dommerkomiteen lager et informasjonsskriv. 

Seksjon 

174/ 2018-

2020 

Internasjonale dommere på DC konkurransene 

Bruke nasjonale dommere på alle konkurranser bortsett fra på NM. 

Trenger oppdatert liste fra IDO over godkjente dommere. 

 



 

 

 

Trenger også oppdatert liste på nasjonale dommere. 

175/2018-

2020 

Få til et møte/samtale med Tonje ifm. FDJ seksjonen. 

Espen ringer. 

seksjonen 

 Neste møte 

Mandag 9.desember 

Mandag 24.januar 

Mandag 24.februar 

Mandag 23.mars 

Mandag 20.april 

Mandag 25.mai 

Juni – I forbindelse med Tinget. 

 

 

 

 

 


