
 

 

 

  

        

  

  

Referat møte nr. 15 

 

 

  

Styremøte nr. 15 Freestyle IDO-seksjonen perioden 2018-2020 

 

Dato: 9. Desember 2019 

Tidspunkt.:17.00 til 20.00 

Sted: Lillestrøm 
 

 

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

Fra Admin: 

Gjester:  

Deltar på starten av møtet:  

Deltar på Skype: Ingunn Aase 

 

Meldt forfall: May Helèn Wold 

Referent: Bettina Wichmann 

    

  

 

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

  

175/2018-

2020 

Avklar referent 

Referat fra møte 14 Godkjent. 

Referater legges fremover opp på Trello for godkjennelse. 

• Godkjenning av innkallingen 

Er noen i styret inhabile i sakene som skal behandles 

 

Godkjent 

 

Heidi, Emilie & Bettina delvis inhabile i sak 187/2018-2020 

 

 

Seksjon 



 

 

 

 

 

176/2018-

2020 

Saker behandlet siden sist styremøte:  

• Utsettelse av overføring til nytt alderstrinn  

Søknad fra Unique av 6. November behandlet. 

• Reglement – Sendes ut til klubbene Må gjøres snarest. Disse 

2 dokumenter på gjøres klar til utsendelse. 

Husk å få inn Ballett reglement, ny dommerkomitè, og 

hvordan dette håndteres. 

• Behandlet utbetaling for jobben de har gjort med reglement, 

sent til godkjennelse ved Alexandra i Admin. 

• Vi har bekreftet utbetaling av lønn til instruktører av 

formasjonsprosjektet. Godkjent til utbetaling på den 

betingelse lønn for 2020 diskuteres. 

• Sak fra DOTY vedtatt NIF`s håndtering av denne saken blir 

måten vi behandler saken på. 

 

Alle 

177/2018-

2020  

 

Orientering fra Akademiet v/Heidi: 

 

• Trener og dommer seminar i august 2020, blir på 

Gardemoen. (siste helg i August) 

• Sliter med deltakelse, hva gjør vi? 

Diskutert hvor viktig det er med diskusjonsforum og får 

dette formidlet til alle trenere og dommere, smidig å 

diskutere utfordringer i ett slik forum. En del for alle, en del 

spesifikt for vår avdeling 50. 

Kan man legge dette opp som NIH sin convention (populær) 

• Dommerkomiteer 

• HD kurs – trener seminar søndag 

• HD kurs fredag 

 

Heidi 

178/2018-

2020 

Orientering fra HS v/Bettina: 

• Post 3 tildeling mottatt fra AU 

Diskusjon om satsning ut fra denne fordeling, konsekvens at 

tildeling fra Seksjon på NM og DOTY tas bort (her har 

klubbene fine overskudd) 

 

• Tildelingen vil få store konsekvenser i forhold til 

landslagsformasjonene, og måten dette evt. kan realiseres. 

Bettina 



 

 

 

179/2018-

2020 

Økonomi 

Fordeling av budsjett gjort, sendes inn til HS  

Seksjonen 

180/2018-

2020 

• Henvendelse fra klubb ang EM i disco og senior elite 

jenter, hvor en danser isolert røk etter første runde.  

Ved gjennomgang av marks er reglement overholdt. 

 

Seksjonen 

181/2018-

2020 

Dispensasjon via nytt duo par på EM i Italia 2019 

• Formuleres og sendes ut sammen med reglement 2020 

 

Seksjon 

182/2018-

2020 

Dispensasjoner for fremtiden 

• Formuleres og sendes ut sammen med reglement. 

 

Seksjon 

183/2018-

2020 

Hoveddommer seminar 

• Budsjett og agenda godkjent 

• Bokføres på akademiet 

 

Seksjon  

184/2018-

2020 

Bergen Freestyle henvendelse 

• Håndtering av konkurranser etter tildeling av Nasjonal 

konkurranse for 2020. 

• Diskutert – Bergen Freestyle har fått direkte svar. 

 

Seksjon 

185/2018-

2020 

Sak fra DOTY 2019 

• Enstemmig styre melder retur vi ikke mener denne sak kan 

håndteres av frivillige grundet den er så omfattende. 

• Fortrolig sak 

Seksjon 

186/2018-

2020 

             DC 1 – 2020 

• Henvendelse fra DK 2 Dance/Move On om å ta denne i 

fellesskap, tildeling til disse, hall er bestilt, samt antallet av 

utenlandske dommere er redusert fra 5 til 3, og dermed en 

økonomisk lettelse. Move On flotte økonomiske resultater 

på DC Konkurranse for 2019, Erfaring hentes hos Move On. 

 

Seksjon 

187/2018-

2020 

             Dance awards – Nominering – FDJ/IDO 2019    

• Nomineringer gjennomgått valgt å sent inn.  

 

Seksjon 

 Neste møte 

Mandag den 13. januar 

Mandag 24.januar 

 



 

 

 

Mandag 24.februar 

Mandag 23.mars 

Mandag 20.april 

Mandag 25.mai 

Juni – I forbindelse med Tinget. 

 

 

 

 


