
NORGES
DANSEFORBUND

Referat

«Bli kjent møte»
SEKSJONEN FOR SWING, SALSA OG ROCK'N ROLL

Dato: 12.06.2014
Tidspkt.: kl. 13.30-14.00
Sted: Thon Gardemoen

Tilstede: Valter Jacobsen, Tom Skamo, Maria Chanett Berge, Susanne B. Sanberg, Hanne Vik
Børseth, Sissel Myren
Forfall: Erik Roland, Anne Ragnhild Olsat

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

Valter gratulerte med valget og ønsket velkommen til nytt
styre.
- Dette blir to gode år hvor vi skal ha det gøy jobbe masse, og

ha stor takhøyde og godt samarbeid i seksjonen.
- Ser for seg to år med masse positivitet!

1/14-16 Gjennomgang om hva man brenner for og ønsker å arbeide
med:

Tom Skamo - Wrrc og Utdanning
Sissel Myren — Økonomi
Hanne Vik Børseth — Bredde, rekrutering og strategiplan
Susanne B. Sanberg — Utdanning, Bredde, toppidrett,
Maria Chanett Berge — Bredde ungdom og kommunikasjon — ser
for seg en periode med masse og lære og gleder seg til det!
Valter Jacobsen — Bredde, Rekrutering og Konkurranse

Kommentarer:
Ønske om at alle oppgaver i seksjonen skal dekkes av mer enn
en tillitsvalgt.
Se på styrken til hver enkelt i forhold til arb.oppgaver (f.esk
erfaring til Sissel tilsier at ho skal være en av de som jobber opp
mot konkurranse og Susanne mot toppidrett)

2/14-16 Oppgaver som ligger under seksjonen:

- Bredde,rekrutering
- Wrrc, internasjonalt arbeid (vi har nå også en ny

internasjonal organisasjon å forholde oss til i forhold til
Salsa)

- Økonomi
- Konkurranser



- Kommunikasjon
- Integrering
- Utdanning
- Salsa
- Ungdomsutvalg
- Strategi og planlegging
- Seretær

Ansvarlig og oppgavefordeling blir gjort på første styremøte
3/14-16 Oppgaver som skal ønskes gjort før første møte:

- Sende ut liste med navn og tlf nr.
- Referat fra Bli kjent møte
- Oppsamling av alle rosa lapper med innspill fra årsmøte
- Sette opp forslag til strategiplan for perioden 2014-2016

Valter
Sissel
Hanne
Ansv. Hanne

Referent
Sissel Myren



NORGES
DANSEFORBUND

REFERAT

Seksjonsmøte nr 2
SEKSJONEN FOR SWING, SALSA OG ROCK'N ROLL

Dato: 23.08.14
Tidspkt.: kl. 11.00
Sted: Stjørdal

Tilstede: Valter Jacobsen, Erik Roland, Susanne B. Sandberg, Hanne Vik Børseth, Sissel Myren,
Anne Ragnhild Olstad (på skype fra kl 12 -)

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar

4/2014-16 Innkalling godkjent, med forbehold om endring av rekkefølge på
saker og inntak av saker som ikke ligger i listen.
Referat fra møte nr 1 godkjent.
Styremøtet ble holdt samtidig som landslagsamling i boogie
woogie og styret ble presentert for landslaget.

Konstituering av nytt styre:

• Oppgave fordeling i nytt styre
• Hvilke konkrete oppgaver finnes det
• Hva må vi arbeide med ut i fra våre egne verdier og

strategiplan

• Hvilke oppgaver ønsker man å arbeide med

Vedtak: Styret vedtok under konstituering av nytt styre at alle
oppgaver skal fordeles på flere medlemmer med en ansvarlig.

5/2014-16 Presentasjon av det nye styret
• Det var et kort bli kjentmøte under årsting.

Gjennomgang av arbeidsoppgaver

Felles Dropbox hvor alle dokument som jobbes med i seksjonen
lagres.

1

6/2014-16 Salsa:

Presentasjon av planer innen Salsa:
Se på muligheter til å knytte seg til andre internasjonale forbund..
Utdanning — heve nivå og bygge opp satsa.



Gjøre ND attraktiv for det store salsa miljøet som finnes
utenfor.
Felles mellom swing og salsa. Blir fra dag en swing og salsa
seksjon.

• Presentasjon av salsa miljøet — vedlagt presentasjon
• Økonomi — Valter purret på mail for å få tall for 2014
• Samarbeid — bygge opp bredde, topp og utdanning
• Mener det er viktig å bygge opp egne kompetanse helger

for salsa og swing
• Planlegging — 2015 — tar det opp senere styremøte

7/2014-16 Verdier:

• Finne felles verdier som det nye styret skal stå for.
• Hvem vil vi være?

Vedtak:
Styret 2014 —15 skal stå for
Danseglede (Samhold)
Åpenhet (Inkluderende —Samlende)
Forutsigbarhet (ryddig — ærlig)
Utvikling (skapende — kvalitet )

8/2014-16 Strategiplan:

• Forslag på strategiplan
• Kommentarer og forslag på seksjonens strategiplan for

sesong 2014 — 2016
Kommentar:
Hanne fikk i oppgave under bli kjent møte å lage forslag på plan
som skal jobbes videre med

Hanne

9/2014-16 Lisensordning:

• Konsekvenser for medlemmer, klubber, seksjon
• Forslag på løsninger for klubbene
• Hva gjør vi videre / hvor står seksjonen

10/2014-16 Økonomisk gjennomgang:
• Gjennomgang av godkjent budsjett 2014
• Gjennomgang av bokførte tall fra juni 2014
• Gjennomgang av bruk av gjenstående midler ut i fra vår

strategiplan/ arbeidsplan
• Start av arbeid på budsjett 2015

Vedtak: Resterende breddemidler 2014 blir utlyst

Sissel

11/2014-16 Toppidrett:

• Økonomi, satsing, Planlegging - 2015
• Evaluering 2013-2014

Sissel

12/2014-16 Deltagelse til VM:

• Info / uttak

Sissel informerte om VM i Molde

Sissel

13/2014-16 Bredde:
Breddemidler
Breddesamlinger
Plan 2014 / 2015

Hanne

14/2014-16 Arbeidsplan 2015



Under seksjonsmøte fikk alle til oppgave å sette tre ting på en
lapp om hva de synes seksjonen skulle arbeide med i denne
tingperioden

• Hva ønsker vi å arbeide med
• terminliste
• Hvor setter vi fokus
• Økonomi: Budsjett 2015

15/2014-16 Innkomne saker:
• Spørsmål fra NM arrangør 2014:

Seksjon og hoveddommer har kontakt opp mot NM arrangør.

• Dommerkomite:
Valg av Tom Skamo, Beate Hofstad og Aina Nygård som
seksjonens representanter i komiteen

16/2014-16 Kommunikasjon:
o Blogg
o Infoskriv
o FB
o Hjemmeside

Vedtak: Maria, Hanne og Susanne har ansvaret for
kommunikasjon.



REFERAT
NORGES

DANSEFORBUND
STYREMØTE NR. 3 Swing, Rock'n Roll og Salsa I

ARBEIDSPERIODEN 14-16

Dato: 21. — 22. nov 2014

Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion

Tilstede: Valter Jacobsen, Erik Roland, Susanne Sandberg, Hanne Vik Børseth, Anne Ragnhild
Olstad, Tom Skamo og Eirik Bolme (adm)

Forfall: Sissel Myren, Maria C. Berge

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

17/2014-16 Vedtak på mail av 30. Okt 2014:

Unique DK tildeles NM 2015, avholdes 7 nov i Lillestrøm
området

Valter

18/2014-16 Vedtak om fordeling av reisemidler for 2014:
Beste par og nest beste par i World master pr halvår i main,
ingen støtte til juniorpar og seniorpar i Worldcup.
Støtte til beste par junior og Main og nestbeste par main.
Aktuelle par kontaktes for innsendelse av reiseregning.

Styret/Eirik

19/2014-16 Hoveddommere
Tom Skamo i samarbeid med Jørgen Sølvevnes Sandnes
jobber med å utarbeide retningslinjer

Godkjente hoveddommere:
- De som har deltatt på Hoveddommerseminaret i

Lørenskog, Tom
Skamo, Jørgen S. Sandnes.

- Aina Nygård er godkjent som Hoveddommer
- Dommer A kan være hoveddommer i rankingkonkurranser,
men frikjøpt på NM.

Tom

20/2014-16 FB-Infoside
Hanne har fått inn lister fra danserne med e-post og mobil.
Det kan være en ide å kunne tilknytte disse til en FB-
Infoside om Swing, Salsa og Rock'n Roll. Hanne og
Susanne starter dette, og legger inn hele styret som
administratorer.

Hanne/
Susanne



21/14-16 Evaluering av årets dansesesong, konkurranser i Norge, og
internasjonalt

Valter

- Konkurranser, Hoveddommerrapporter

- Hoveddommer er innført høsten 2014
- Sørge for at fødselsår alltid skal være med på

påmeldingen.
- Jørgen viser til en håndbok for sjekkliste til

konkurranse

NORSKE RESULTATER - INTERNASJONALE
KONKURRANSER I 2014

Rock'n Roll Main: Steinar Berg — Anne Ragnhild Olstad:
Nordisk Mesterskap Skoghall 27.04.2014

1. plass
EM Kaliningrad 10.05.2014

7. plass
World Master Rimini 12.07.2014

5. plass
World Master Graz 11.10.2014

3. plass
World Master Moscow 01.11.2014

3. plass
VM Zielona Gora 15.11.2014

4. plass
Sammenlagt Ranking World Master 2014: 2. Plass.

Rock'n Roll Main: Anders Albert — Line Nordsveen:
Nordisk Mesterskap Skoghall 27.04.2014

3. plass
World Master Graz 11.10.2014

12. Plass

Boogie Woogie Main: Ole Andreas Moksnes — Tuva Vik
Byberg:

World Master Ljubljana 29.03.2014
15. plass

Nordisk Mesterskap Skoghall 27.04.2014
9. plass

World Master Skoghall 26.04.2014
15. plass

World Master Rimini 13.07.2014
7. plass

World Master Stuttgart 16.08.2014
15. plass

VM Molde 06.09.2014
10 plass

Sammenlagt Ranking World Master 2014: 14. Plass.

Boogie Woogie Main: Thorbjørn S. Urskog — Flora
Bouchereau:

VM Molde 06.09.2014
1. plass

World Master Stockerau 13.09.2014



4. plass
EM Regensburg 25.10.2014

1. plass
World Master Moskva 01.11.2014

2. plass
World Master Zielona Gora 15.11.2014

1. plass
Sammenlagt Ranking World Master 2014: 10. Plass.

Boogie Woogie Junior: Thomas Kildal Jacobsen —
Sunniva Myrvang:

World Cup Ljubljana 29.03.2014
3. plass
World Cup Skoghall 26.04.2014
13. plass
Nordisk Mesterskap Skoghall 27.04.2014
3. plass
World Cup Rimini 13.07.2014
2. plass
World Cup Stuttgart 16.08.2014
2. plass
VM Molde 06.09.2014
2. plass
World Cup Stockerau 13.09.2014
1. plass
EM Regensburg 25.10.2014
2. plass

Sammenlagt Ranking World Cup 2014: 2. Plass.

Boogie Woogie Junior: Adrian Ulleland — Stine
Bolsønes:

World Cup Rimini 13.07.2014
6. plass
VM Molde 06.09.2014
6. plass
EM Regensburg 25.10.2014
7. plass

Boogie Woogie Senior: Frode Pedersen — Tone
Grude:

World Cup Skoghall 26.04.2014
4. plass
Nordisk Mesterskap Skoghall 27.04.2014
1. plass
VM Molde 06.09.2014
3. plass

22/14-16 Evaluering av breddesatsningen for 2014 Hanne
- Resterende breddemidler v/Hanne

Breddesamlinger:
- 25-26 okt på Lillestrøm gjennom seksjonen: ca 40 stk på
Salsasamling (Salsa Linjestil og Cubansk), 3 instruktører. og ca
30 stk på Swing (Folkeswing og BW). Det burde vært krav om
en rapport, og bilder fra slike breddesamlinger, samt at alle
deltakerne skriver inn E-post og mobil for senere info. Mange
deltar ikke pga for lavt nivå, så det bør vurderes ulike nivå.



Breddesamlinger: Det har også vært gitt breddemiddelstøtte til
følgende klubber:
1. Stjørdal Swingklubb, 4-5 okt. R&R,
BW og show
2. Sveberg Swingklubb,1-2 nov. Folkeswing og
BW
3. Rock'n Rolf stiftelse, 5 åpne kvelder Swing
4. Stavanger Swingcats, 3 kvelder Swing
og Lindy
5. Ringsaker swingklubb. Uke 41

Folkeswing

Vi har ikke benyttet alle midler pga ikke breddesamling på
Grenland, samt at det ikke er arranger "Talentsamling". Det
gjenstår ca kr 50.000,- på breddemidler pr. 22.11.14

Vedtak: Seksjonen bruker de gjenværende breddemidler til
utvikling av nåværende trenere inne
toppidrett.(dommerutdanning). Årsaken til bruken av midlene på
denne måten, er at det er en stor mangel på dommere i swing,
noe som stopper aktiviteten.

23/2014-16 Dommerutdanning D2 2015
Kresimir inivteres til Norge (Trondheim) for å avholde et
seminar. 6-8 febr. 2015.

Skriftlig eksamen: Tom ferdigstiller denne i samarbeid med
erfarne dommere i swing.
Vedtak: For å bli nasjonal dommer i swing kreves 2 godkjente
blinddømminger, deltakelse på 2 dommermoduler, samt bestått
skriftlig eksamen.

Tom

24/2014-16 Folkeswingreglement
Det foreslås at det settes ned en komite som lager et nytt utkast
til Folkeswing-reglement.
Forslag til medlemmer: Jørgen S Sandnes, Tom Johansen, Rita
Johansen og Kjell Amundsen sitte. Komiteen vurderer
hoveddommerrapport fra Grenland og Tønsberg, for forslag til
endringer i reglementet.

Tom

25/2014-16 Barneidrettsbestemmelser
Seksjonen ønsker tydeligere å følge NIFs regler rundt rangering
av barnedansere, ved å la alle Barn 1 par stå på 1. plass på
premiepall, dersom det er plass til alle. Barn 2 skal ha rangering
på premiepall, men lik premiering.

Valter

26/2014-16 West coast
Vedtak: Seksjonen ønsker å arrangere NM i Swing West Coast i
2015, som er til forskjell fra LINEDANCE WEST COAST
SWING (LWCS), og er ikke samme dansegren eller samme
konkurranseform.

Valter

27/2014-16 Obligatorisk deltagelse på konkurranser

Vedtak: Landslagspar, og par som får støtte fra forbundet skal
delta på minimum 2 rankingkonkurranser pr år (NM skal være 1
av de 2). Dersom dette av ulike årsaker ikke er mulig, må paret
søke DISP fra kravet om deltakelse til seksjonsstyret

Valter



28/2014-16 Konkurranse ansvarlig/ dommere 2015
Seksjonen dekker en "godkjent" konkurranseansvarlig fra
seksjonen på norske konkurranser (Sissel, Susanne og
Hanne er vår repr.) Hanne lager sjekkliste for
konkurranseansvarlig.

Dommere første halvår
NNM i Narvik: Frist 1. Des.
Skaun: Frist 1. Des

Hanne/Eirik

29/2014-16 Budsjett 2015
Budsjettet gjennomgått og forberedt før møte med
generalsekretær.

Sissel

30/2014-16 TOPPIDRETT:

- Det er viktig at seksjonen tar ansvar for dette, og
vurderer å få en koordinator med god dialog mot
landslagstrenerne.

- Viktig å få åpenhet rundt samlingene, og at trenerne
får egen treneroppfølging

Valter

31/2014-16 Møteplan 2015

Seksjonsstyremøter:
Søndag 18. Jan ifm. Ledersamling 10.00 —15.00
Søndag 15. Mars, Stjørdal, 11.00-15.00
Fredag 19-21 juni, arbeidsmøte i Lillestrøm
Søndag 8. Nov. Lillestrøm, Budsjettmøte 11.00 — 15.00

Valter

32/2014-16 BREDDEPLAN 2015:

2 stk Breddesamling på konkurransene i Narvik og
Grenland: kr 15.000,- pr samling. Hanne kontakter
arrangørene for å høre om ønsker, kurs og behov.

"Supersamling" i Lillestrøm 19-21 Juni, kr 100.000,-.

"DANCE EXPLOTION"
Tom sjekker muligheter for å ha en gigantsamling med dansere,
trenere og dommere i Lillestrøm helgen 19-21 juni: Alle
Swinggrener med ulike nivå, samt Salsa.
Egen trenerdel for nye og gamle trenere, Trener 1 kurs i Salsa,
Egen satsing på barn og ungdom, mulighet for landslagssamling,
Jack & Jill konkurranser
Dance Expotion kan være en Kickstart på en stor årlig
Swing/Salsa happening i Norge.

Vedtak: Det opprettes arbeidsgruppe med : Tom, Erik, Anne
Ragnhild og Susanne.

BREDDEPAKKER TIL KLUBBENE ETTER SØKNAD: kr
250.000,-
(kr 125.000,- pr halvår)

Hanne/Tom



Klubber søker på pakker, må levere rapport, bilder og
kursliste i etterkant. Dobbel støtte ved eksterne
instruktør(er). Kursene bør vare 8-12 timer.

Grunnpakke 1: Gratis Swingkurs/Salsakurs — 7.500,- / 15.000,-
(min 10 deltakere)
Grunnpakke 2: Gratis Swingkurs/Salsakurs for ungdom (10-25
år) — 9.000,-/18.000 — (minimum 10 deltakere)
Grunnpakke 3: Gratis Swingkurs/Salsakurs for barn (5-12 år)
— 9.000,-/18.000 — (minimum 8 deltakere)
Grunnpakke 4: "Venneklubb" — Arrangere sosialdans m/Jack &
Jill konk., og invitere minimum 3 klubber — 5.000,-

Merknad til sak: Breddeplan 2015 må revurderes etter
godkjent budsjett fra hovedstyret.

33/2014-16 Eventuelt
- Kriterier for støtte til landslagsutøvere,Valter sender svar på
søknad til utøver om at det ikke finnes ytterligere midler.

- Handlingsplan, utkast fra Hovedstyret:
- Ikke behandlet

- Lisens for konkurransedansere, trener- og dommerlisens og
medlemslisens
- Ikke behandlet

- Bruk av overnattingsdøgn på OLT i Oslo
- Ikke behandlet



REFERAT
NORGES

DANSEFORBUND

STYREMØTE NR. 4 Swing, Rock'n Roll og Salsa I
ARBEIDSPERIODEN 14-16

Dato: 18.januar 2015

Sted: Triaden Hotell

Tilstede:, Valter Jacobsen, Erik Roland, Anne Ragnhild Olstad, Tom Skamo

Forfall: Susanne Sandberg, Hanne Vik Børseth, Sissel Myren

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

34/2014-16 MARKEDSFØRING AV SEKSJONEN: Ansv: Susanne, Maria,
Hanne

Facebook:
Maria lager en Facebook-side (Pages), for Swing, Salsa og Rock'n
roll seksjonen. Hun legger opp alle i styret som administratorer.
Maria og Susanne får ansvar for å oppdatere denne minimum 2-3
ganger ukentlig. Men også de øvrige styremedlemmene må legge ut
informasjon om ting som skjer. Frist er 1. Februar.

Infoskriv:
Hanne kan sende over mailadresser til de som ønsker å få info fra
seksjonen.Det er viktig at arrangement i regi av seksjonen legges på
dansing.no. Vi kan markedsføre arr/omtale egne arr og legge ut link

Maria/Hanne
/Susanne

til mer info og påmelding på dansing.no. Videre kan andre arr også
omtales.

Info fra leder, bredde, topp, medieomtaler mv er også aktuelt.

35/2014-16 STØTTE TIL DOMMERE FOR DOMMERUTDANNING —
Vedtak.

Styret i seksjonen har mottatt søknad om støtte til reise og opphold
ifm. Dommerutdanning i Trondheim, 7-8 februar, for deltakere som
bor på sør- og østlandet. Dette gjelder Tone, Frode, Trine og Sonja
Irene. Støtte til dommere nordfra (Susanne, Arthur, Miriam og
Anita), dekkes ikke denne gang, da de fikk dekket reise/opphold
ved forrige samling. Støtten tas av breddemidler.

36/2014-16 BREDDESAMLING/BREDDEMIDLER I 2015: Valter



Styret har vedtatt i budsjettet at det skal ytes inntil kr 15.000,- til
breddesamlinger ifm. konkurranser i Narvik og Grenland i 2015.
Det blir ingen breddesamling i Skaun. I tillegg skal det ytes kr
100.000,- til en stor breddesamling på Lillestrøm, 26-28 juni, for
alle våre dansegrener. Tom er ansvarlig for denne, og samsnakker
med Maria, Hanne, Erik m.fl. om arr. Maria har ansvar for
markedsføring av denne på Sosiale medier.

Valter har hatt et møte med Line i Go'foten Swingklubb ifm.
samlingen i Narvik,.

Valter skal også sende en forespørsel til Grenland om deres ønsker
og behov ifm. deres samling der i september.

Når det gjelder øvrige søknader om støtte til breddetiltak, så må vi
avvente til første kvartal er ferdig, og vurdere å støtte de søknader
vi har fått, utfra budsjett.

Vi har også en del andre oppgaver i breddekomiteen som skal
avklares og formidles til arrangører, instruktører, administrasjon og
medlemmene. Føringer er lagt fra ND og styremøte i seksjonen i
høst. Nå gjelder det å bruke økonomiske ressurser slik at vi
beholder og rekrutterer dansere i hele landet.

37/2014-16 DIVERSE SAKER:

Tom og Erik representerer SSRR seksjonen ved NM i Salsa, 14.
Febr. I Oslo (Royal Christiania).

Tom representerer SSRR seksjonen på Grenlands Swingklubb's 25-
års jubileum i mai måned. Han har med blomster.

BARNEIDRETT OG BEDØMNING, SAMT MERKEPRØVER:

Michelle Lindøe Enger har sendt skjema for bedømming av
barneklassene som de benytter i Sportsdans. Tom skal se på disse,
og gjøre dem om til bruk på NNM.

Sportsdans og IDO-seksjonen har også innført merkeprøver. Dette
er noe Tom kjenner til. Steinar skal lage et merkeprøvesystem for
R&R, og vi skal prøve å teste Rikke og Emil i en pause på
Swingdance Open i Skaun.



REFERAT
NORGES

DANSEFORBUND
STYREMØTE NR. 5 Swing, Rock'n Roll og Salsa I

ARBEIDSPERIODEN 14-16

Dato: Søndag 26. april 2015, kl. 19.30

Sted: Telefonmøte

Tilstede:, Valter Jacobsen, Erik Roland, Anne Ragnhild Olstad, Hanne Vik Børseth, Sissel Myren

Forfall: Susanne Sandberg, Tom Skamo

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

38/2014-16 Status på saker.

- NM i Salsa (Erik/Sissel)
- Breddesamling i Lillestrøm (Valter/Erik)
- Toppidrett

Status Salsa : Erik Roland ønsker å fratre styret.

Status Sissel: Vært på klubbkonkurranse på Jarlsberg Swingklubb,
sett på dommerkriter i Folkeswing. Ikke ferdig med det arbeidet
enda.

Status Hanne: Jobber med BW reglementet, og det er en utfordring
å få dette implementert i Norge fra 2016.

Status Valter: Tilbakemelding på West Coast Reglement.

Status Anne R: Eirik Bolme gjorde en god jobb som
landslagstrener. Møte i WRRC. Mye fokus på reglement. Også
møte i Nordiske gruppe, og Danmark. Jobber med samlinger i R&R
mellom de Nordiske nasjonene.

Status Maria: Jobber med Facebook siden vår, og skal purre etter
saker fra styret og ND.

Valter

39/2014-16 Reglement:
Generelt ønsker vi å tilpasse WRRC i BW og R&R. I de øvrige
klassene skal vi tilpasse oss dansernes beste. Nye reglementer
ønskes tre i kraft fra 01.01.2016.

Nytt dommersystem.
Det arbeides nå med nytt dommersystem internasjonalt i BW og det
er ferdig nytt system i RR.
Nasjonalt blir det sett på regelverk og dommerkriterier i de andre



grenene.

Vedtak: All system i forhold til dommere og all regelverk til
samtlige swing grener trer i kraft fra 01.01.16

40/2014-16
Budsjett / Regnskap (Sissel)

- Vi har økonomi til å dekke NM i salsa, og dekker
dette.

- Vi har brukt lite penger på samlinger, og ønsker å
vurdere samlinger også til barn. Hanne skal jobbe
med breddesamling for barn.

- Erik Sette opp midler til Salsa breddesamling i
Midt-Norge i 2016

- Sissel ber om foreløpig regnskap i juni.

Vedtak: Resterende breddemidler blir brukt som følgende:
- Dance Explotion Lillestrøm Juni, ansvarlig Valter, Erik

og Tom

- Swing breddesamling Grenland Cup September,
ansvarlig Valter

- Salsa samling Nord Norge (september — november),
ansvarlig Erik

- 2 barn og junior samlinger, ansvarlig Hanne og Maria

Sissel



NORGES
DANSEFORBUND

REFERAT

Styremøte nr 6
SEKSJONEN FOR SWING, SALSA OG ROCK'N ROLL

Dato: 20.05.15
Tidspkt.: kl. 20.00 — 22.00
Sted: TELEFONMØTE

Tilstede: Valter Jacobsen, Maria Chanett Berge, Hanne Vik Børseth, Sissel Myren, Anne
Ragnhild Olstad, Anne Cathrine Røste (Adm)
Forfall: Erik Roland, Tom Skamo, Susanne Sandberg

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak Vedlegg:

41/2014-16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste er godkjent.

42/2014-16 Struktur i seksjonen
Informasjon og kommunikasjonen er for dårlig i styret. . Vi har
ikke vært samlet godt nok i styret.
Vi kan ikke endre strukturen i styret ift. Roller Valter har spurt
om Sissel kan ivareta oppgaver rundt innkalling og ledelse av
møtene, noe Sissel har takket ja til. Vi må jobbe for å få klarere
møteplaner.

Saker i HS-møtene som omhandler swing, skal leder sende ut
innkallinger og referater til styret så snart som mulig.

Forslag til fordeling av oppgaver: Hanne, Sissel og Tom er de
mest erfarne i styret, og er satt som hovedansvar i forhold alle
oppgaver. De skal bruke de øvrige i styret til å hjelpe til på de
ulike oppgavene utfra interesse og ønske. Valter og Sissel som
leder og nestleder må ta telefonkontakt med styremedlemmene
for å høre om hvordan de har det, og hva de jobber med. Det
skal de gjøre før neste møte.

Vi må sende en henvendelse til Trener og dommerkomiteen,
Ungdomsutvalget og Hovedstyret / AU om å få tilsendt sakliste
over saker som tas opp.

Breddesamlingen på Lillestrøm: Vi må be Tor Erling sende oss
daglig oppdatering på påmeldinger, slik at vi har kontroll.

Vedtak om endelig forslag til arbeidsfordeling blir vedtatt på
neste styremøte om 14. dager. Alle må lese den nøye.

Ansvar:
Valter

Ansvar:
Valter
Sissel

Ansvar:
Sissel

Ansvar:
Valter

Årshjul



Hanne har begynt på et årshjul for seksjonen. Hun lager det som
en tabell, hvor hver arbeidsoppgave har hver sin flik. Hanne og
Sissel skal ha en dialog i løpet av uke 22, og sende ut til styret før
neste styremøte om 14 dager. Anne Cathrine kan bistå Hanne og
Sissel.
Hanne vil ha alt som skal inn i årshjulet innen 25. Juni. Hun
sender ut mail på hva hun ønsker inn fra styret.

Ansvar:
Hanne

Ansvar:
Hanne

43/2014-16 Dommerseminar August / Utdanning
Eirik har laget et forslag til Timing. Kresimir kommer å snakker
om NJS i Rock'n Roll, Aina holder kurs i NJS i Boogie Woogie.
I tillegg skal det orienteres om Folkeswing og West Coast Swing.
Fortsatt uklart hvem som er ansvarlig for disse dansene.

Det ønskes også at Stig kommer å holder skating ifm. Samlingen,
han får dekket reise/opphold og honorar. Sissel skal sette opp et
budsjett for helgen.

SUM: 22 Timer.

Ansvar:
Sissel

Ansvar:
Sissel/Tom

NJS RR, 6 timer (4 + 2), NJS BW, 12 timer (8 + 4), Folkeswing, 2 timer,
West Coast, 2 timer.

Sissel ønsker å få Tom til Molde for å jobbe med utdanning ift. dokumen-
tasjon og plan fremover. De skal lage en egen rapport fra helgen.

44/2014-16 Neste styremøte
Onsdag 2. Juni, kl. 21.00. Aina skal innkalles til et styremøte før
sommeren. Vi prøver å avholde styremøter hver 14. Dag.

Ansvar
Sissel

45/2014-16 Søknad fra Dans Fauske
Vedtak:
Søknad støttes ikke. Hanne sender svar med begrunnelse til
Dans Fauske

Ansvar
Sissel

46/2014-16 Eventuelt

• Tromsø Swingklubb har ytret ønske om å arrangere
NNM i februar 2016. Vi avventer endelig svar og helg.

• Bodø Danseklubb har ytret ønske om å arrangere NM i
2016. Ingenting er lovet.

• Hanne ønsker å sende ut invitasjon til klubber om å søke
om Arrangement og NM i 2016

Ansvar
Hanne



NORGES
DANSEFORBUND

INNKALLING

Styremøte nr 7
SEKSJONEN FOR SWING, SALSA OG ROCK'N ROLL

Dato: 03.06.2014
Tidspkt.: kl. 21.00-23.15
Sted: Telefonmøte

Til stede: Valter Jacobsen, Maria Chanett Berge, Hanne Vik Børseth, Sissel Myren, Anne
Ragnhild Olstad, Administrasjon: Anne Cathrine

Forfall: Erik Roland, Tom Skamo, Susanne B. Sandberg

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak Vedlegg:

47/2014-16 Godkjenning av saksliste og referat

Forslag til vedtak:
Saksliste og referat godkjent — Enstemmig vedtatt

48/2014-16 Gjennomgang av alle referat for året 2014-15
Seksjonen har ikke lagt ut noen referat fra året. Kort
gjennomgang av referatene før Anne Cathrine legger de ut på
nett

Det bør også skrives årsmelding av året 2014-2015 som vi har til
årsmøte juni 2016

Sissel har ikke fått sendt ut møtereferatene, men skal gjøre
det til utgangen av juni. Vi utsetter saken om referat til
neste møte.

Ansv: Anne Cathrine og Sissel
49/2014-16 Omstrukturering av styret:

Årshjul og struktur
1. Hanne
2. Sissel

Salsa
1. Tom
2. Valter

Økonomi
1. Sissel
2. Anne Ragnhild
3. Styret

Rekruttering/Bredde
1. Hanne
2. Maria
3. Valter



WRRC:
1. Tom
2. Anne Ragnhild
3. Valter

IDO:
1. Tom
2. Valter

Konkurranse/dommer
1. Hanne
2. Valter
3. Sissel
4. Tom
Ungdomsutvalg:

1. Maria
2. Susanne

Kommunikasjon:
1. Hanne
2. Maria
3. Susanne

Integrering
1. Tom
Toppidrett

1. Sissel
2. Anne Ragnhild
3. Susanne

Utdanning
1. Sissel
2. Tom
3. Anne Ragnhild

Sekretær
1. Sissel — innkalling
2. Hanne- kommunikasjon
3. Valter - referat

Forslag til vedtak:
Endring i struktur som foreslått blir vedtatt med en endring fra
tidligere ut sendt forslag — Valter skrive referat fra møter

Ny struktur er Enstemmig vedtatt.
50/2014-16 Utlysing av konkurranser.

Henriette sendte mail om utlysing av konkurranser for 2016.

Forslag til vedtak:
Hanne formulerer utlysing av konkurranser som ho sender til
Henriette for å legge ut på dansing.no og til Maria for utlegging
på nett og Facebook.

Hanne lager utkast, og vi utlyser 4 Rankingkonkurranser + NM
for 2016. Vi tilbyr eksisterende konkurranser på NNM, Skaun og
Grenland som rankingkonkurranser. Det er ønskelig at
landslagsparene deltar på de Norske konkurransen.

Valter snakker med Kjell Amundsen om hva de ønsker for å
legge til rette for en større deltakelse på deres konkurranse, samt
hvordan vi kan få de beste danserne til å delta.



Årshjul

Gjennomgang av årshjul

Årshjul blir utsatt til neste møte. Ansv: Sissel og Hanne

Hanne kan i tillegg sende ut et program som knytter
arrangement og hendelser til kalender. Alle sender hvilken
kalender de benytter til Hanne.

Hanne og Sissel lager forslag til hvem fra seksjonsstyret som skal
delta på de ulike arrangement.

Regionene ønsker kontakt med swingmiljøene, og ha en kontakt.
Vi sender en E-post til regionene, hvor vi orienterer om vårt
årshjul, og inviterer dem til å ta kontakt dersom de har noen
saker de ønsker å ta opp med oss.

51/2014-16 Utdanning

Gjennomgang av referat fra arbeidshelg Tom og Sissel.

VEDTAK:
Vi støtter totalbudsjettet for Dommerseminaret, 21-23
august, på Ullevål.

Forslag til å åpne dommerseminar for trenere og evt. aktive
dansere som også er trenere, slik at de får orientering om hva
dommerne ser etter og hva som gjelder av regelverk.

Anne Cathrine og Sissel søker om dispensasjon for at aktive
dansere også kan delta på trener- og dommerseminar. Et viktig
moment er at det er helt nye dommerreglement NJS i BW og
R&R, som er gjeldende fra 01.01.2016 i Norge.

Vi skal ha en gjennomgang av seksjonens arbeid opp mot 11)K.
Sissel reiser litt tidligere til Oslo før Breddesamlingen, for å
snakke med Tor Erling og Eirik ift. Jobben videre.

Sissel skal jobbe frem en plan frem mot neste møte i'i'DK.
Sissel snakker individuelt mot våre representanter der.

52/2014-16 Annet

• Nytt styremøte — forslag kjøre kort telefonmøte 17. juni
• Spørsmål fra Hanne om Elektronisk bedømming.

Freestyle seksjonen må bestemme seg hvilket elektronisk
system de ønsker å bruke.

• Valter orienterer om et mulig samarbeid mellom KOD
og ND. Tromsø Swingklubb og KOD Tromsø ser på en
mulig samarbeid ifm. NNM og Votterock.

• Sissel og Anne Ragnhild skal se på økonomi første halvår
etter breddesamlingen.

• Anne Ragnhild skal å delta på skolekonkurranse i
Stavanger, vi tar det opp på neste møte.

• Valter sender ut liste til arbeidsoppgaver under
breddesamlingen i løpet av denne uken. Maria, Tom,
Sissel, Erik og Valter kan være med å jobbe.



NORGES
DANSEFORBUND

Referat

Seksjonsmøte nr 8 2015
SEKSJONEN FOR SWING, SALSA OG ROCK'N ROLL

Dato: 12.08.2015
Tidspkt.: kl. 20.00-21.50

Tilstede: Valter Jacobsen, Hanne Vik Børseth, Anne Ragnhild Olstad
Frafall: Tom Skamo, Maria Chanett Berge, Sissel Myren, Susanne B. Sanberg

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak Ansvarlig

53/2014-16 Oppstart etter sommeren

Referater og godkjenning av innkalling.

Vedtak: Alle tidligere referat er godkjente.

Valter

54/2014-16 Gjennomgang av dokumentasjon til hovedstyremøte 17.aug

Viser til sak 79 på agendaen på neste hovedstyremøte:

Det er ønskelig at seksjonene legger frem årshjul med møteplan,
årsberetning fra første del av perioden samt handlingsplan for
2.del av perioden på møtet.

Valter jobber med Årsberetning
Hanne legger frem forslag til handlingsplan og Årsplan

Valter og Hanne jobber med presentasjon som skal vises frem
på HS den 17. Aug.

Valter

55/2014-16
Innkomne saker

Sak unntatt offentlighet

Søknad fra Olsen-Bye om støtte til Boogie-samling i Jan —
Vi er positiv til initiativet, breddemidler vil bli utlyst, og søknad
vil bli tatt med i denne forbindelse. Hanne svarer søker.

NM i Salsa — OSI tildeles NM i Salsa for 2016. Hanne
orienterer klubben. Sissel og Anne Ragnhild undersøker
støttesum.

NM i Swing — Bodø Danseklubb tildeles NM i Swing & Rock'n
Roll for 2016. Hanne orienterer klubben.



Orienteringssak:
Anbefalt Påmeldingsavgift til NM:

1. gren: kr 250,- pr pers
2. gren: kr 150,- pr pers

Hoveddommer til NM:
Oppnevnt hoveddommer har trukket seg som hoveddommer til
NM. Hanne har jobbet mye med saken, og har kommet med
endelig forslag på Beate Hofstad, som har takket ja til jobben. Vi
avventer endelig avgjørelse til etter dommerseminar.

Hoveddommer på alle Norske Konkurranser:
Vi må ha Hoveddommer på alle Norske konkurranser.
Hoveddommeren har en stor jobb å gjøre for oppfølging av
NJS, konkurranse, dommere, musikk m.m. Vi må få godkjent
flere hoveddommere i seksjonen.

Nytt medlem til TDK:
Det er kommet spørsmål om Tom har trukket seg fra TDK, og
vi må få klarhet i dette, og evt. komme med forslag til ny
representant fra Swingseksjonen. Sissel har jobbet tett mot 11.)K
i det siste, avklarer med Tom, og fremmer evt forslag til styret på
ny kandidat.



NORGES
DANSEFORBUND

MØTEREFERAT

Seksjonsmøte nr 9
SEKSJONEN FOR SWING, SALSA OG ROCK'N ROLL

Dato: 18.10.15
Tidspkt.: kl. 20.00 — 22.00
Sted: TELEFONMØTE

Oppmøte: Valter Jacobsen, Hanne Vik Børseth, Sissel Myren, Maria Chanett Berge, Anne
Ragnhild Olstad
Administrasjon: Anne Cathrine Røste
Frafall: Tom Skamo, Susanne B. Sandberg,

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak Vedlegg:

56/2014-16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Rapport fra møter i HS og TKD, evn andre møter

Innkalling og saksliste er godkjent

Valter gikk gjennom sakene som var diskutert på HS
møtet. Hanne ønsker referat fra møte i TDK.

Fra 2. Nov. Vil Aina og Jo Inge stille for Swingseksjonen.
Vi vil be om rapport fra disse i etterkant av møtet.

Valter

57/2014-16 Referat — møte og arbeidsmøte
Referat fra styremøte nr 8 ligger vedlagt til godkjenning
Referat fra arbeidsmøte ligger vedlagt til orientering.
Oppfølging av saker fra arbeidsmøte:
• Søknad om at Tatiana Georgiievska, kan delta for

Norge. Søknaden er godkjent, og er godkjent i WRRC.
• Sak vedr uttak av hoveddommer.
• Det jobbes med å få på plass et hoveddommerseminar.

Status Hoveddommer: Aina blir hoveddommer i NM.
• Henriette involveres i uttaket, og hjelper seksjonen med

det administrative jobben. Hun har en tett dialog med
dommeransvarlige i seksjonen.

• Konkurransereglement i folkeswing, Sissel sendte
reglementet ut til klubbene. Uttakskriterier til
Swing-Fun kommer senere. Trio-reglementet er
også sendt ut.

• Evaluering av Grenland swing open, Evaluering fra
Grenland er sendt ut. Vi tar med oss forslag til
forbedring.

Sissel



• Klubber som jubilerer, Hvis det er klubber som
jubilerer, Vedtak: vi sender, på bakgrunn av
invitasjoner, gave til klubber som er 25 og 50 år.
Enstemmig

• Budsjett, Budsjettmøte med adm i uke 47 og 48. Vi
tar opp budsjett på neste møte. Sissel sender ut et
forslag til budsjett. Vi må jobbe innen de ulike
ansvarsområde med budsjett. Vi prøver korte møter
annenhver onsdag kl. 20:15. Neste møte blir 28 okt.
Kl. 20.15.

58/2014-16 Nytt fra administrasjonen
Forbundet legger om til nettsider se Klubbnytt. Omleggingen

Anne
Cathrine

regner med å være ferdig ca 15. desember.

Adm jobber med dansens behov for anlegg til ny veiler til
kommunaldepartementet

Det blir ledersamling 22. til 24 januar. Invitasjon blir sendt ut i
disse dager. Viktig å melde seg på tidlig, pga av kostander til
flybilletter.

Nominasjon til Idrettsgallaen: Det ble vedtatt på hovedstyremøte i
går at hver enkelt seksjon kommer med innspill til aktuelle
kandidater til Idrettsgallaen.
Forslagene, med begrunnelse, sendes til Henriette:
henriette@danseforbundet.no innen 27. oktober.
Vi foreslår Anne Ragnhild Olstad og Steinar Berg, samt Thorbjørn
Urskog og Flora Bauchereau
Henriette vil koordinere innstillingene og oversende forslag til
hovedstyret for endelig vedtak så fort innstillingen har kommet fra
dere.
Neste års dommerseminar blir sannsynligvis følgende helg:
19.-21.august. Clarion Hotell Congress Oslo Airport

59/2014-16 Årshjul — handlingsplan ut 2015
Handlingsplan for 2016 er grunnlaget for budsjettet i 2016:
Gjennomgang av årshjul av Sissel.

60/2014-16 Økonomi ut 2015
NM i swing 2016 : Hva kan de forvente seg i støtte?
Ref mail fra Bodø Danseklubb
Det er en god del midler igjen på årets budsjett. Vi ønsker å
finne midler til Boogie feets i Dovre. Vi vedtar å støtte
arrangementet med kr 40.000,-. Hanne orienterer klubben

Forespørsel fra NM i swing 2016 — neste styremøte
61/2014-16 NM i Salsa 2016

OSI har søkt om å få arrangert NM i Salsa i 2016 starten av august
sendte vi inn en søknad om å arrangere NM i Salsa 2016, er denne
ferdigbehandlet?
Svar:
Vedtak fra møte 12. august:



NM i Salsa — OSI tildeles NM i Salsa for 2016. Hanne orienterer
klubben. Sissel og Anne Ragnhild undersøker støttesum.

62/2014-16 NM i swing 7.november 2015
Seksjonens oppgaver under NM. Styremøte?

Ingen styremøte pga dårlig tid
63/2014-16 Bredde — Breddekomite

Det er opprettet en ny breddekomitee i ND:

Hva ønsker seksjonen å prioritere innenfor breddeområde i 2016?
Er det aktuelt med en ekstra satsing på West Coast Swing.

Seksjonen er jo flink til å holde breddesamlinger. Men får vi nye
medlemmer av det, eller er det bare et morsomt tilbud til
eksisterende medlemmer? Seksjonen ønsker å ha disse samlingene
gratis, men det anbefales at ikke-medlemmer må betale
medlemsavgift i klubb for å kunne være med. På denne måten blir
det en «gulrot» at arrangørklubben får nye medlemmer.

Vedtak: Hanne Vik Børseth ønskes inn i breddekomiteen som
representant for swing-seksjonen.

64/2014-16 Nye honorarsatser:
1.500,- Nasjonal dommer på nasjonale konk.:
1.500,- Nasjonal dommer på krets konk.:
1.300,- Kretsdommer til kretskonk.:
Hoveddommer: 2.000,
Utregner 1.500,-

Forslag til vedtak: Utregner bør ha høyere sats grunnet mye
arbeid.
Utsatt til neste møte

65/2014-16

KON KURRANSELISENS
Norges Danseforbund har innført konkurranselisens for alle som
deltar i
konkurranser i regi av Norges Danseforbund. Klubbene er ansvarlig
for at alle
deltagere har gyldig lisens (ref informasjonsskriv til klubbene).
Følgende
prisstruktur gjelder for konkurranselisensen:

• • Fra 13 år og oppover: 400,- (200,- høsten 2015)
• • Fra 11- 12 år: 100,- (50,- høsten 2015)
• • Førstegangsstartende: gratis
• • Engangslisens: 75,- (gjelder de som kun ønsker å delta på

et fåtalls konkurranser — gir startberettigelse)

Vi har en konkurranse igjen og mange har betalt engangslisens på
Grenland og skal gjøre det til NM



Vi må finne klare retningslinsjer som vi kan informere danserne om
og be administrasjon om hjelp til å ha de riktige svarene
Utsatt til neste møte

66/2014-16 Dommerlisens
Innkommet vedr dommerlisens
Dispensasjon innvilget

67/2014-16 Landslagsuttak
Sondre og Tanja ønsker å representere Norge allerede i Lyon i år.

Ingen nytt landslagsuttak er gjort ennå.

Søker derfor om disp til å delta i Lyon pga. resultat på Grenland og
tidligere prestasjoner av danserne.

Koordineringsteamet i Boogie Woogie Team Norway - støtter deres
deltagelse.

De skal også delta på NM, og vi støtter at de deltar i Lyon.

68/2014-16 Møteplan 2015:
4. november, Telefonmøte for styret:
Behandling av søknader, innkomne saker
Vedtak av reglement i BW, Bugg, RnR, FS, Lindy Hop, Salsa og
Trio legges frem. Reglementene sendes ut til seksjonen for
gjennomgang på forhånd. Spørsmål og eventuelle forslag til
endringer sendes Sissel i forkant av møtet.

8. november, Styremøte på Lillestrøm:
Styremøte:
Innkomne saker

8. november, Trener- og dansemøte, Lillestrøm:
Presentasjon av konkurransereglement

26. november, Telefonmøte for styret:
Forberede ledersamling (Presentasjon).
Terminliste 2016 ferdigstilles og distribueres.
Rankingliste og rankingvinnere.
Lage møteplan for 2016.

Utsatt til neste møte
69/2014-16 Neste styremøte dato / tid: onsdag 28.10.15 kl. 20.15 alle

ringer Sissel
Forslag saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av Referat

Årshjul Handlingsplan 2016
Budsjett 2016
Utdanning TDK



NORGES
DANSEFORBUND

Referat

Seksjonsmøte nr 10
SEKSJONEN FOR SWING, SALSA OG ROCKS ROLL

Dato: 28.10.15
Tidspkt.: kl. 20.15 — 22.00
Sted: TELEFONMØTE (ring Sissel 99354851)

Tilstede: Valter Jacobsen, Sissel Myren, Anne Ragnhild Olstad, Adm: Anne Cathrine Røste
Forfall: Hanne Vik Børseth, Maria Chanett Berge, Tom Skamo, Susanne B. Sandberg

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak Oppfølging

70/2014-16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent

Godkjenning av Referat møte 18.10.15
Godkjent

Er det saker som skal behandles under eventuelt?
- Buss til Nordisk — Utsettes til neste møte

Valter

71/2014-16 Budsjett post :

• Arrangementsstøtte
o Dagens status 15.000 pr konkurranse pluss

internasjonale dommere NM
o Skal det søkes om dette i budsjettet 2016?
o Egne poster på Boogie feet vedtatt sist møte og

world master Fauske
o 15.000 * 4 swing konkurranser
o 10.000 kostnader hoveddommere
o 15.000 NM salsa
o + 15.000,- til utenlandsdommere på NM
o 15.000 ekstra konkurranse (jobber for å få en til)
o 40.000 Boogie Feet — føres til Breddestøtte
o 30.000 world master Fauske

• Total post kr 170.000 mot 95.000 i fjor

• Da kommer 70.000 som engangs støtte pga
arrangementene Boogie Feet og World Master

• økning på kr 20.000 på arr.støtte fra 95'ti1 '115'

Sissel

72/2014-16 Innkomne saker

• NM i swing 2016 : Hva kan de forvente seg i støtte? Ref
mail fra Bodø Danseklubb

Valter



o Vedtak: Klubben mottar 15.000 i støtte pluss
dekke av internasjonale dommere.

• Nye honorarsatser - Minim umssatser:
o 1.500,- Nasjonal dommer på nasjonale konk.:
o Hoveddommer: 2.000,-
o Utregner 1.500,-

Forslag til vedtak: Utregner bør ha høyere sats
• I swing har scater en mye større jobb med hensyn til all

innregistrering, sette opp timing og være i dialog med
arrangør. All forarbeid bør gjøres at den har det dobbelte
av et dommerhonorar kr. 3000,-
Seksjonen ser på økning av honorar.

• Kongepokal:
o Swing har fått tildelt kongepokal under NM 2016
o Hvilken gren skal den deles ut og hvem fyller ut

søknad
o Adm sjekker mulighet for om Kongepokalen kan

settes opp i RnR, til tross for at det ikke er nok
påmeldte par i A-klasse.

o Sissel tar deretter opp en høring i styret om
hvem som støtter HMKP til RnR eller BW,
dersom det er greit å sette opp i RnR.

• Behov for anlegg i Oslo Idrettskrets
o Ref mail fra Anne Cathrine
o Det sees på mulighet for anlegg til RnR i Oslo,

og Muligens legger Nordisk dit i april 2017.

73/2014-16 Nytt fra administrasjonen
- Bruke et nytt system, Trello.com, for å bruke til

organisering av dokumenter og saksbehandling av
enkeltsaker. Vi ber Geir hjelpe oss i gang

- Landslagssamlinger I BW for 2016, Sissel sender ut
terminliste

- Sondre og Tanya er godkjent som nytt par.
- NJS BW gjennomgang for BW dansere og trenere, 8 nov

i Lillestrøm. Vi bør kjøre det, da det er mange som
trenger det.

- Ledersamling og Dance Award, 22-24 Januar. Det blir
samling med landslaget, og show på Dance Award.

Anne
Cathrine

74/2014-16 Terminliste 2016
- NNM Tromsø, 6. Febr.
- World Master, Hammarø, Sweden, 5 Mars
- Gofot'n SDO, Skaun, 12. Mars
- World Master, Stockerau, 2. April
- Nordisk Mesterskap, Danmark, 16. April
- 10-Ten RnR Main class, Krakow, 23. April
- World Master RnR & BW, St.Petersburg, 7. Mai
- EM RnR, Halmstad, 28. Mai
- World Master RnR, Zagreb, 4. Juni
- Landslagssamling + Breddesamling, 17-19 juni
- World Master RnR & BW, Fauske, 25. Juni
- World Master RnR & BW, Rimini, 9-10 juli



- EM BW, Stuttgart, 13. Aug
- Landslagssamling,

World Master Winterthur, 24 september
- Grenland Swingdance Open, 24. September??

- NM i Swing & Rock'n Roll, Bodø, 5. Nov.

Uklart om når Grenland er, Valter følger opp, og ber dem
flytte konkurransen til okt.
Breddesamling: Spørre Unique om lokaler: 22-24 januar og
17-19 juni

75/2014-16 Årshjul — handlingsplan 2016
Handlingsplan for 2016 er grunnlaget for budsjettet i 2016:
Viktig at alle setter seg godt inn i handlingsplanen for 2016, slik
at vi er trygg på de oppgavene vi skal gjøre, og sette disse opp
mot budsjett.

VIKTIGE PUNKTER FRA ND'S HANDLINGSPLAN:
- Vi må utlyse konkurranser innen Swing og Salsa for 2016
- Vi må få flere trenere og dommere
- Vi må kurse oss i styret
- Kommunikasjon

Hanne

- Mulig toppsatsning på andre internasjonale dansegrener,
Salsa, West Coast, Lindy Hop?
Samordne Swingseksjonens og NDs Handlingsplaner.

76/2014-16 Budsjett 2016 -i Utsettes til neste møte
Økonomi ut 2015

77/2014-16 KONKURRANSELISENS
Norges Danseforbund har innført konkurranselisens for alle som
deltar i konkurranser i regi av Norges Danseforbund. Klubbene er
ansvarlig for at alle deltagere har gyldig lisens (ref
informasjonsskriv til klubbene). Følgende prisstruktur gjelder for
konkurranselisensen:

• • Fra 13 år og oppover: 400,- (200,- høsten 2015)
• • Fra 11 - 12 år: 100,- (50,- høsten 2015)
• • Førstegangsstartende: gratis
• • Engangslisens: 75,- (gjelder de som kun ønsker å delta på

et fåtalls konkurranser — gir startberettigelse)

Det er ikke mulig å betale engangslisens, kr 75,- på sidene til
Sports-Admin der man logger seg på. Enganslisens kan betales via
izettle.

Det bør legges inn Engangslisens på Sports-Admin.

Vi har en konkurranse igjen og mange har betalt engangslisens på
Grenland og skal gjøre det til NM

Vi må finne klare retningslinjer som vi kan informere danserne om
og be administrasjon om hjelp til å ha de riktige svarene



78/2014-16 Til Info:
NM salsa - engasjert Henriette til å følge opp om alle er medlem
og konkurranselisens ok før utbetaling av støtte.
- Dette er nå i orden.

79/2014-16 Bredde — Breddekomite
Det er opprettet en ny breddekomitee i ND:

Hva ønsker seksjonen å prioritere innenfor breddeområde i 2016?
Er det aktuelt med en ekstra satsing på West Coast Swing.

Seksjonen er jo flink til å holde breddesamlinger. Men får vi nye
medlemmer av det, eller er det bare et morsomt tilbud til
eksisterende medlemmer? Seksjonen ønsker å ha disse samlingene
gratis, men det anbefales at ikke-medlemmer må betale
medlemsavgift i klubb for å kunne være med. På denne måten blir
det en «gulrot» at arrangørklubben får nye medlemmer.

Hanne er valgt som medlem av breddekomiteen.

Forslag til Breddesamling:
Breddesamling i Tromsø med Heidi og Rolf ifm. NNM-2016.
Seksjonen er positiv til at dette settes opp som offisiell
breddesamling, som gir breddestøtte fra seksjonen.

Forslag:
Budsjett bredde 150.000 økning på kr 5.000 da bredde er
satsningsområde for ND 2016 (støtte boogie feet kan også gå
under bredde men kjører dette som eget punkt på budsjett)
Også i 2016 kjøre stor sommersamling som i 2015

80/2014-16 Møteplan 2015:
1 1. november kl. 20:15, Telefonmøte for styret:
Behandling av søknader, innkomne saker
Vedtak av reglement i BW, Bugg, RnR, FS, Lindy Hop, Salsa og
Trio legges frem. Reglementene sendes ut til seksjonen for
gjennomgang på forhånd. Spørsmål og eventuelle forslag til
endringer sendes Sissel i forkant av møtet.
Terminliste 2016 ferdigstilles og distribueres.

8. november, Trener- og dansemøte, Lillestrøm:
Presentasjon av konkurransereglement

22 Januar, Ledersamling - Styremøte: Lørenskog.
Forberede ledersamling (Presentasjon).
Rankingliste og rankingvinnere.
Lage møteplan for 2016.

Nytt forslag: rest budsjett 2015 ca 30.000
4. nov telefonmøte
Saksliste:



Innkomne saker og budsjett og handlingsplan 2016
Status bredde, utdanning og økonomi 2015
Terminliste 2015 ferdigstilles og distribueres

8. nov
Trener og dansermøte NJS Boogie Woogie

18. eller 19. nov telefonmøte
Forberede ledersamling
Gjennomgang av økonomi 2015 pr. 31.10.15

9. desember
Evaluering 2014
Informasjon om budsjettmøter og annet fra ND

81/2014-16 Eventuelt
Neste styremøte dato / tid: 11. Nov. Kl. 20:15, ring Sissel.



•
NORGES

DANSEFORBUND

Referat

Seksjonsmøte nr 11
SEKSJONEN FOR SWING, SALSA OG ROCK'N ROLL

Dato: 11.11.2015
Tidspkt.: kl. 20.00 — 20.35
Sted: TELEFONMØTE (ring Sissel 99354851)

Tilstede: Valter Jacobsen, Hanne Vik Børseth, Maria Chanett Berge, Sissel Myren, Anne
Ragnhild Olstad, Adm: Anne Cathrine Røste
Forfall: Tom Skamo, Susanne B. Sandberg

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak Vedlegg:

82/2014-16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent

Godkjenning av Referat møte 28.10.15
Godkjent

Sissel

83/2014-16 Budsjett gjennomgang:

• Sissel har sendt ut et forslag til Budsjett, som ble
gjennomgått, og sett på mulige reduksjoner

• Sissel har gjort en kjempegod jobb, og vært nøktern og
aggressiv, med få store justeringer fra fjoråret.

• Justeringer blir: nedjustert med kr 110.000,-
o Arr.støtte Boogie Feets slettes, da det tas på

2015 budsjettet, kr 40.000,-.
o Arr.støtte World Master 2016 slettes, da det er

usikkerhet for gjennomføring, kr 30.000,-.
o Landslagskoordinering justeres ned fra kr

20.000,- til kr 10.000,- pga lite brukt i 2015.
o Trener- og Dommerkurs justeres ned fra

160.000,- til kr 130.000,-.

• Alle støttet disse justeringene, og Sissel får fullmakt til å
jobbe for et så bra budsjett som mulig i møte med
Mona.

Sissel

84/2014-16 Støtte til å reise til West Coast Dancecamp, 6 des.

• Valter har vært i kontakt med Ardena Gojani, som driver
aktivt som West Coast instruktør, og som er positiv til å
hjelpe seksjonen å få opp aktiviteten rundt West Coast
Swing til konkurranser i Norge.

• Valter innvilges støtte for å reise ned å besøke Ardena i
Asker for å starte planleggingen med WCS strategi.

Valter/ Anne
Cathrine



85/2014-16 Breddeplanlegging
- Hanne ønsker å få til en planleggingshelg, for å se på

breddesamlinger i 2016. Hun ønsker at Valter finner en
ledig helg, hvor de kan møtes å jobbe sammen.

Hanne/adm



NORGES
DANSEFORBUND

Referat

Seksjonsmøte nr 12
SEKSJONEN FOR SWING, SALSA OG ROCK'N ROLL

Dato: 25.11.15
Tidspkt.: kl. 20.00 — 22.00
Sted: TELEFONMØTE (ring Sissel 99354851)

Tilstede: Valter Jacobsen, Hanne Vik Børseth, Sissel Myren, Anne Ragnhild Olstad og
Administrasjon: Anne Cathrine Røste

Forfall: Maria Chanett Berge, Torn Skamo, Susanne B. Sandberg

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak Vedlegg:

86/2014-16 Godkjenning av innkalling og saksliste -
Godkjenning av Referat møte 11.11.15
Er det saker som skal behandles under eventuelt?

Valter

87/2014-16 Budsjett 2016 :
• Budsjett møte 2016, i forhold til vårt forslag er

følgende forandringer utført:
o 20 000 topp idrett salsa flyttet til arbeids gruppe

salsa
o Utdanning: sees nærmere på iht til satser
o Det kreves mer detaljert plan for breddetiltak
o Inntekts siden er ikke dokumentert: skal vi ta

betalt for: dommer kurs, breddesamling, osv

Sissel gjennomgikk budsjettmøtet med generalsekretær, og
orienterte om de tilbakemeldingene derfra.

Sissel

88/2014-16 Økonomi 2015:

Forslag flytting av midler i 2015:
o Viser til søknad ll trener RR, forslag flytting av midler

52014 , 20.000 kr til 52011 (Anne Ragnhild forlot møtet
under behandling av denne saken)

o Etterdekning av timer for L.L. trener i R&R.
Innvilges.

o Søknad tilskudd Lesja / Dovre dance team tilskudd
bredde 20 000 17030( bredde) og 20 000 52015 samling
salsa ( ikke igjennomført )flyttes til tilskudd klubb.

o Dette flyttes og innvilges



Reise støtte dansere:
Ved rest av utbetalte reise som for eksempel: Nordisk, EM og
VM blir dette brukt til å dekke større andel innkomne
reiseregninger fra danserne.
- Styret erklærer seg inhabil, og overlater til generalsekretær
å gjøre en behandling av saken.

89/2014-16 Utvalg WCS:

Disse er spurt og takket ja

1. Ardena Gojani - Ledende innen WCS i Norge, driver egen
danseskole, ikke uinteressert i å starte klubb i ND - Østlandet
2. Trond Brandsgaard - Jarlsberg Swingklubb, reiser mye i
Norge og utlandet på WCS arrangementer, konkurrerer -
Sørlandet
3. Julie Rakkestad - Tromsø Swingklubb, dyktig instruktør og
danser innen WCS, ydmyk og meget dyktig dame - Nord-
Norge
4. Frode Sti - Molde Swing & Rockeklubb. Ryddig og positiv.
brennende opptatt av utvikling av WCS, og deltar mye på
WCS arr. i Norge - Midt- og Vest-Norge

Forslag møte på Ledersamlingen?

Disse velges inn i utvalget sammen med leder i seksjonen.

Forslag til mandat:
Mandat til WCS gruppe I seksjon swing & salsa og Rock'n Roll I
Norges danseforbund

Vi godkjenner følgende mandat, og spør utvalget hva de
tenker om dette.

Bakgrunn:
WCS er en stor danse stil nasjonal og internasjonal de har to
konkurranser I Norge utenom ND, og dette er en økende stil i
alle alder.
Vi ser at tidligere dansere fra våre andre stiler har etter hvert gått
over til denne stilen. Seksjon ønsker å være med på denne
trenden og setter derfor startet opp denne gruppa.

Formål:
Å øke WCS dansere inn som medlems masse og økt deltagelse
på konkurranse.
Bidra til oppdatering av dagens swingdommere
Bidra til trenerutdanning

Målsetning:
Inkludere Wcs i seksjonens aktiviteter og konkurranser
Økt deltagelse på konkurranser i ND
Økt deltagelse på breddesamling

Budsjett:
Drift av gruppen er 20 000



Bredde tiltak er inkludert I seksjonens breddebudsjett.

Overgangsreglement
Frist høring 1. desember — dette fungerer ikke for swing i
forhold til at dansere deltar med ulike partnere fra ulike klubber
osv osv

Sissel lager et forslag til uttalelse fra seksjonen som sendes
ut i løpet av helgen

90/2014-16 Handlingsplan 2016

Utsetter til neste styremøte

91/2014-16 Innkomne saker:

• Kongepokal info:
Kongepokalen deles ut i BW under NM 2016
Hvis det er 8 par eller flere.
TIL ORIENTERING..

• Uttak til Nordisk Swing fun:
Forslag til uttak til Nord Norsk Mesterskap 15. — 17. April i Danmark

Resultater som har vært i 2015:
NNM i Narvik i feruar: Ranking FS A klasse
Fs voksen:

1. plass : Tony og Rita
2. plass : Trond og Linda
3. plass : Thomas og Nina

FS senior 1:
1. Plass : Frank og Solveig
2. plass : Trond og Rita
3. plass : Jon Kåre og Alice

Skaun dance open i mars: fs voksen A og B klasse
FS voksen A

1. plass : Pål og Bente
2. plass : Torleif og Rita
3. plass : Merete og Hanne

FS senior 1

1. plass : Trond og Rita
2. plass : Frode og Tone

Grenland dance open i sept: FS voksen A klasse
FS voksen A

1. plass : Eirik og Caroline
2. plass : Torleif og Rita
3. plass : Merete og Hanne

FS senior 1

1. plass : Arild og Tove
2. plass : Frode og Tone

NM i Lillestrøm: FS voksen A 15 par
FS junior:

1. Plass: Adrian og Stine
FS voksen A

1. plass : Pål og Bente



2. plass : Torleif og Rita

3. plass : Eirik og Caroline
6.plass : Merete og Hanne

FS senior 1

1. plass : Arild og Tove
2. plass : Aage og Bente
3. plass : Jon Ivar og Merete C.
4. plass : Frode og Tone

Forslag til uttak: 
FS :

Junior:
Adrian og Stine

Voksen:
Pål og Bente NM mestere
Eirik og Caroline
Torleif og Rita
Merete og Hanne

FS senior 1:

Arild og Tove NM mestere
Frode og Tone

Hovedsakelig deltagele med main partner 
men kan velge hvis main partner ikke stiller:

Aage og Bente
Trond og Rita

Sissel kommer med endelig forslag til uttak til Nordisk for Swing-
Fun og Bugg.

• Deltagelse nasjonalt:
• Forslag endres:

Siden vi kun har fire konkurranser i Norge bør det da
være krav om å delta minimum 3 av 4 konkurranser for
å delta internasjonalt.
Det kan søkes om unntak for fritak for å kun delta på 2
stk. med en god begrunnelse.
Krave vil gjelde fra 2016.

Det er enighet i endringen..

• Busstur Nordisk:
Buss setter opp fra Oslo til Danmark.
Forslag til vedtak:
Sissel og Trine kommer med forslag til tur med priser.
Sende ut interesse forespørsel.
Forslag til bredde og sosialtur og støtte/ publikum til de
som skal konkurrere under Nordisk.
Gjorde dette til Karlstad for noen år tilbake og dette har
blitt etterspurt.

Sissel og Trine sjekker interesse og pris!

Spørsmål ang lisens:



• Hvordan betale grunn lisens, klubb eller person hvordan
blir dette da registrert

• For de medlemmene som kommer inn i klubbene i
løpet av året hvordan registrert dette i ND?

• Kan man danse alle fire konkurransene i 2016 å allikevel
betale engangslisens alle ganger.

• Hvor blir engangs lisensen registrert med navn?

Administrasjone sender svar til seksjonen.

Bredde brev:

• Under budsjett møte kom det frem at seksjonen har flest
lisensbetalere men få av disse deltar på konkurranser,
kan vi sende ut et brev å undersøke hva klubbene ønsker
av bredde tiltak og aktiviteter og lignende.

Vi tar opp med klubbene under ledersamlingen i
tillegg. Breddegruppen ser på dette brevet.

Info Olympiatoppens støtteordning

Forslag til A-stipend: Anne Ragnhild og Steinar.

Trener 1:
Etter ønsker fra dagens instruktører må det sendes trener på
neste kurs for å lære undervise nye runde med disse kursene.

Vi trenger nye instruktører til å ta over etter Eirik og
Caroline. Vi bør utlyse dette blant ND's
medlemsklubber.

Info fra WRRC

Anne Ragnhild får ansvar for å orientere styret om
aktuelle nyheter som kommer fra WRRC.

Evaluerings skjema NM

Vi tar det til etterretning — god tilbakemelding

92/2014-16
Eventuelt:

Trio:
Nytt trio reglement har vært ute til høring.

Vi må lese gjennom det, og vedta det

Trello:
Seksjonstyret har nå fått adgang til å benytte Trello som
samhandlingsverktøy. Er dette noe som kan benyttes fremover?

Virker veldig oversiktlig og noe vi må være flink å bruke.



Oppfølging av termin liste
Valter skulle ta kontakt med Grenland om ny dato for 2016
Positivt svar fra uniqe om lokale på breddesamling
Spør også Arena om ekstra sal ved behov

Høre med leder i Grenland Swingklubb.

Sette sats på DJ / musikkansvarlig

Det er ikke vedtatt satser for DJ/ musikkansvarlig i arrangør-

håndboken. Dersom seksjonen ønsker en fast sats som skal

inn i håndboken, må det sendes ut en sak på høring som ved-

tas i hovedstyret.

DJ må sendes inn musikkliste i uke før konkurranse.

Forslag om at Hoveddommer, DJ og Skater har

samme sats på konkurranser, da de har mye arbeid i

forkant av konkurransen. Vi utsetter saken til neste

møte, da Sissel skal se på økonomi rundt dette

93/2014-16 NNM:
Orienteringssak
Det skal arrangerer samling for urbane stiler i Tromsø under
NNM.
Dersom det skal være regional konkurranse i hiphop under
NNM må det være dommere med min D1 kompetanse i hiphop
som dømmer.
Det legges ut påmelding til samlingen nå — urbant utvalg vil de
på hva som skal gjøres etter det at det er klart hvor mange som
melder seg på samlingen.
Er dommerpanelet til NNM tatt ut?

Hanne gikk gjennom de dommerne som er satt opp
i 2016. Dersom det i tillegg må dvære egne Hip Hop
dommere, noe vi ber Urbant utvalg (som krever
dette) om å dekke utgiftene til dette.

94/2014-16 Konkurranse i Oslo?

Adm jobber med å få tilgang til hailer i Oslo. Søknadsfrist for

høst 2016 og vår 2017 er 1. april. Dersom seksjonen har et

konkret arrangement som kan legges til Oslo, bør planleg-

gingen av dette starte om ikke lenge.

Utsettes til neste møte

Valgkomiteen — Nye medlemmer:

De som ikke ønsker gjenvalg bør tenke gjennom

hvilken kompetanse styret trenger



Neste styremøte dato / tid:

Onsdag 16. Des. Kl. 20.00 på telefonen



NORGES
DANSEFORBUND

Referat

Seksjonsmøte nr 13
SEKSJONEN FOR SWING, SALSA OG ROCK'N ROLL

Dato: 17.11.2015
Tidspkt.: kl. 20.00 — 23.10
Sted: TELEFONMØTE (ring Sissel 99354851)

Tilstede: Valter Jacobsen, Hanne Vik Børseth, Sissel Myren, Anne Ragnhild Olstad
Forfall: Tom Skamo, Susanne B. Sandberg, Maria Chanett Berge

Saks nr. /

år

Hva saken gjelder / vedtak Vedlegg:

95/14-16 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak fra Sissel om ekstra sak om terminliste
- Sak fra Valter om ekstra konkurransestøtte

Godkjenning av referat sist styremøte
- Godkjenner referatet
- Endring: Det er forslag fra Hanne, ikke Stjørdal Swingklubb

Sissel

96/14-16 Budsjett for 2016:
Budsjett 2016 se vedlegg.

- Vi har budsjettert utfra samme budsjett som vi hadde i 2015, kr
965.000,-. Dette er 17.000,- over fjoråret.

- I tillegg kommer et stipulert tilskudd fra lisenspenger på ca kr
240.000,-. Dette har vi ikke tatt med i budsjettet, og kommer i
tillegg.

- Når vi vet hva vi får i lisenspenger. Deler av lisenspengene vil vi
øke konkurransestøtten til kr 25.000,- vil gjøre at vi får mer
attraktive konkurranser, da vi ønsker å jobbe for nye kriterier
som skal gjøre konkurransene mer attraktive.

Sissel

97/14-16 Orientering fra HS-møte

- Valter orienterte fra HS-møtet. (referatet)

Valter

98/14-16 WCS

Utvalget hadde sitt første møte 1. desember: Følgende perso-
ner deltok på møtet: Valter, Trond Brandsgaard, Frode Sti og
J ulie Rakkestad og Anne Cathrine ( adm)

Utvalget er positive til at det arrangeres offisielle og separate
konkurranser i WCS i regi av Norges Danseforbund. Utvalget



ønsker at det skal arrangeres et offisielt NM i løpet av 2016,
med utenlandske VIP-dommere.

Utvalget ønsker å få ytterligere kunnskap om IDO-regler, kon-
takt er etablert med Jørn Storbråten ( tidligere president i
IDO) som svært gjerne bistår utvalget med dette. Storbråten
ser også på hvordan offisielle konkurranser avholdes i Tysk-
land ( som er ledende på denne grenen innen IDO) og kom-
mer med tilbakemelding til adm/Valter med råd om hvordan
dette kan organiseres på best mulig måte i Norge.

Utvalget hadde videre et arbeidsmøte med Ardena som kan-
skje er den mest ledende profilen innenfor dette miljøet i
Norge (i tillegg til Jennie Spånning).
Ardena er i ferd med å legge planer for en større samling på
Østlandet i mars, og er interessert å invitere Norges Danse-
forbund inn som partner i dette prosjektet.

Ettersom Ardena ikke kjenner den norske idrettsmodellen fo-
reslår adm at representant fra ND og NIF tar et separat møte
med henne for å avklare om hun ønsker å drive WCS innenfor
NDs paraply.

Forslag til vedtak:
Vi vil gjerne bygge opp WCS inn i ND, og ND's konkurranser.
De må gjerne holde egne konkurranser, og at utvalget ser
mot IDO og deres dommerkriterier og trenerutdanning.

Vi ser at vi bør stiller oss positiv til at de skal ha et eget NM
for å skape blest rundt samarbeidet og dansen.

Vi lager forslag til mandat og fremdriftsplan på hvordan vi
ønske at de skal jobbe videre. Sissel lager et slikt mandat.
Frist: 15. Januar.

Valter
99/14-16 Info om breddemøte/ Breddesamling

- Hanne går gjennom plan fra breddemøtet, og orienterer hva
som er tenkt brukt.

- Sissel mener vi må gjøre et større grep mot Salsa.
- Vi ønsker å satse på kr 25.000,- til WCS — Nedsette utvalg
- 75.000,- til stor breddesamling i Lillestrøm i Juni
- 4x5000,- til satsning mot klubb
- 10.000,- til Rock'n Roll
- 2x5000,- til Bugg-satsning
- NNM 2016 — kr 10.000,- totalt til Salsa og Folkeswing

Vi kommer tilbake til en helhetlig plan for bredde-
satsningen, når vi har et helhetlig budsjettplan.

Hanne

100/14-16 Honorarsats DJ/ musikkansvarlig Sissel



Hvilke satser skal DJ, utregner og hoveddommer ha på kon-
kurransene. Valter er inhabil i saken om DJ, og Hanne er inha-
bil i forhold til Skater.
- Vedtak: Det vil være viktig at det er en mer klar større jobb

for disse 3 rollene, og vi ønsker å foreslå kr 3.000,- pr rolle.

101/14-16 Buss til nordisk
Skal seksjonen arrangere felles busstur til nordisk i swing? Nordisk ar-
rangeres 16. april i Odense i Danmark

Tilbud på buss fra Buss Charter— antall sete 94 pris 37.500 for helgen
pluss bom veiavgift kost og losji sjåfør. Ca 45000 delt på 90 passasjerer
er kr 500.
Busstur tar ca. 8,5 timer uten stopp fra Gardemoen

- Veldig bra tiltak.
- Sissel jobber videre med plan.
- Anne Ragnhild sjekker orientering fra info.
- Tom skal vel også hjelpe dem med dette.

Sissel

102/14-16 Innlegg ledersamlingen

Seksjonen skal ha et kort innlegg på ledersamlingen der de
presenterer viktige arbeidsområder i 2016 og hva seksjonen
har utrettet i 2015.

- Sissel kommer med forslag til presentasjon
- Alle kommer med innspill på presentasjon
- Kort telefonmøte etter 15. Januar
- Vi satser på å snakke alles ammen om vårt område

Valter

103/14-16 Samarbeid KOD til NM
- utsatt til neste møte

Sissel

104/14-16 Innkomne saker

Søknad Ukrainsk par deltar for Norge
- Sissel mener de bør ha tilknytning til Norge for å kunne delta

for det Norske landslaget.
- Henriette har orientert om at 1 av deltakerne må være Norsk

i Sportsdans.
- Vi vurderer å la dem være gjestedansere på landslaget, uten

at de representerer Norge internasjonalt.
- Sissel ber Henriette sende et svar fra Danseforbundet.

Brev fra Grenland
- Sissel har utarbeidet et forslag til svar, som er meget bra.
- Som et tillegg til brevet får Sissel med at vi vurderer å øke

konkurransestøtten. Kommunikasjonen bør gå til
konkurranseansvarlige i seksjonen.

- Sissel sender ut brevet til Grenland.

økonomi/ utdanning
- Vi har igjen midler til utdanning. Og Trine Bekken har hjulpet

til med regelverket i Folkeswing og Trio, samt jobbet for å få
ferdig ulike reglementer. Forslag om at vi støtter henne med
kr 3.000,-.

Sissel



- Vi ønsker å se på støtte for utdanning innen dommere og
trenere, og spesielt internasjonale dommere.

- Vi bør se på mulighet for å få flere kursholdere på
Trenerutdanningen. Vi oppfordrer enkelte om det er noen
som kunne tenkt seg å bli instruktør i dette. Eirik sender en
forespørsel til klubbene.

Uttaksbrev til Bugg
- Det er greit, og kan sendes ut

Dommere til Gofoten swing dance open
- Hanne har sendt ut forslag
- Tom stiller som hoveddommer
- Jo Inge er usikker denne aktuelle helgen
- Eirik, Trine, Lars Petter og Anita er klare

105/14-16 OLT: mail fra Henriette

Vedlagt finner dere brev fra Olympiatoppen ang. innmelding av be-
hov for treningskort ved OLTs treningssenter. Alle seksjoner har an-
ledning til å melde inn behov for sine landslagsutøvere, men bes
være selektive i utvalget av utøvere. Dere bør prioriterer utøvere
som bor i Oslo området og som vil ha utbytte av et slikt trenings-
kort. Treningskortet koster kr. 2900,- pr utøver og gjelder for hele
2016. Kortet må dekkes i sin helhet av seksjonens midler og må
derfor inn i budsjettet for 2016. Som dere vet har vi problemer
med å komme oss inn i OLTs støtteordninger, og det kan være stra-
tegisk lurt å vise frem våre beste utøvere i trening på OLT. Fint om
dere setter dette opp som sak ved neste styremøte. Frist for tilba-
kemelding til meg er 10. januar.

- Hanne sjekker med Henriette om det er mulig å få OLT-Kort i

Trondheim i stedet for Oslo.

Sissel/

106/14-16 WRRC GM :
Anne Ragnhild og Tom har ønsket å dra. Tom har trukket
ønske og stiller som hoveddommer i Skaun.

Forslag mail fra Tom:
Sissel stiller på WRRC møte sammen med Anne Ragnhild.
Skal vi sende flere/andre.

Vedtak: Seksjonen ønsker å sende Anne Ragnhild og Sissel
til Moldova på GM WRRC. Vi ønsker at Sissel reiser på vegna
av Tom Skamo, som HS' representant. Dette fordi Tom
Skamo er opptatt som hoveddommer samme helg under
Rankingkonkurranse i Trøndelag.

Sissel

107/14-16 Eventuelt

- Terminliste 2016 er godkjent. Lagt inn NM i Salsa

Sissel



Referat

Seksjonsmøte nr 15
SEKSJONEN FOR SWING, SALSA OG ROCK'N ROLL

Dato: 5. eller 7. februar
Tidspkt.: kl. 20.30 — 22.30 eller 9.30 til 14.00
Sted: Tromsø

Innkalles: Valter Jacobsen, Hanne Vik Børseth, Sissel Myren, Anne Ragnhild Olstad, Tom
Skamo, Adm: Eirik Bolme
Forfall: Maria Chanett Berge

Saks nr. /

år

Hva saken gjelder / vedtak Vedlegg:

116/14-16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Gjennomgang og godkjenning av innkalling og saksliste på møtet.

Godkjenning av referat sist styremøte

Det er godkjent.

Valter

117/14-16 Salsa reglement:
Forslag fra OSI og Erik Roland

Forslag vedtak salsa reglement:
Legge reglementet i ND's dokumentstil og godkjenne det som et midlertidig reglement
Ber Eirik Bolme i samarbeid men Jørn Storbråten å se igjennom i forhold til IDO regler

Dette vedtas. Sissel svarer Kamelia ift. NM. Sissel, Tom og Anne Cathrine reiser til NM I
Salsa 19. Febr. For å snakke med flere dansere.

Sissel

118/14-16 Bredde:
Samling Lillestrøm kommer på samme helg som årsmøte i .
Skal vi bytte helg, evt legge den til 19-21 august.
Skal vi finne løsning med å sette sammen disse to eventene.

Forslag til vedtak:
At seminaret flyttes, evt flyttes til august. Tom sjekker lokaler
Administrasjon til å innhente instruktører. Valter snakker med Ardena Gojani for å få gode
instruktører. Vi tar inn en Bugg-instruktør, som også kan brukes som dommer-kurs. Mats
Ivarsson (Karlstad, Sweden). Viktig å sette opp rette tidspunkt. På samling.
Hanne legger ut teaser på FB om helgen 19-21 aug.

Ansvarlig Breddesamling og dommerutdanning: Sissel og Valter

119/14-16 Handlingsplan:
Gjennomgang av handlingsplan 2016 opp mot ND handlingsplan 2014-
2018. Hvordan er handlingsplan satt opp mot budsjett.
Viktige tiltak før tinget.

- få i gang gruppene innen salsa og wcs adm innkaller til møte
samarbeid med johan fasting



- reglement
- århjul

(topp / bredde)

120/14-16 Swing representanter inn i hovedstyre:
Forslag?
Swing representant inn i regionstyre.

121/14-16 Info:
Samling bugg og folkeswing søndag etter skaun

122/14-16 Evaluering:
NNM

123/14-16 Info:
Toppidrett — rekrutt
Boogie Woogie — kongepokal

Forslag til vedtak:
Vi gjør en jobb for å beholde den i Swingseksjonen — Rekruttering i hele
Norge.

124/14-16 Nordisk 2017:
Vi forespør klubbene i Oslo-området og Trondheim-området om å arrang-
ere Nordisk Mesterskap.

125/1446 Fredag 22. januar under ledersamling kl. 19.00 ( åpen time med medlem-

mer fra 20.00)

Fredag 5. eller Søndag 7. februar under NNM (kl. 19.00 fredag eller kl

10.00 søndag)(invitere Nord norsk danseregion?)

Torsdag 25. februar kl 20.00

Søndag 13. mars kl 10.00 under Gofoten swing dance open ( invitere Midt

norsk danseregion?)

Torsdag 17. mars kl 20.00

Torsdag 7. april kl 20.00

Torsdag 28. april kl 20.00

Torsdag 26. mai kl 20.00 (fokus breddesamling og årsmøte - valter har klar

forslag til årsmelding)

Torsdag 9. juni kl 20.00 ( hovedfokus breddesamling 17. til 19. er det

noen som ønsker å jobbe med det hvis ikke kan vi høre om eirik som har

utdanningsansvaret kan ta ansvar for å booke instruktører, lage kontrak-

ter og booke reiser og opphold)

Fredag 24. juni Årsmøte / nytt styre - forslag møteplan videre må komme

fra det nye styret

126/14-16 Tilbud om buss har blitt sendt ut ... evaluering av tilbakemelding

127/14-16 Eventuelt

Kommunikasjon: Vi må bli flinkere å kommunisere oss i

mellom.



NORGES
DANSEFORBUND

Referat
Seksjonsmøte nr 14

SEKSJONEN FOR SWING, SALSA OG ROCK'N ROLL

Dato: 21.1.2016
Tidspkt.: kl. 20.00 — 23.10

Sted: TELEFONMØTE (ring Sissel 99354851)

Tilstede: Valter Jacobsen, Hanne Vik Børseth, Sissel Myren, Anne Ragnhild Olstad
Forfall: Tom Skamo, Maria Chanett Berge

Saks nr. /

år
Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

108/14-16 Hanne legger ut spørsmål på FB-siden til klubber, om noen ønsker å
spørre seksjonen om noe.. Hanne

109/14-16 Orienteringsaker
Susanne Sandberg har trukket seg fra vervet i styret. Styret
sender et brev til Susanne.

Valter

110/14-16 Møteplan første halvår 2016:
10. mars kl. 20.30
7. april kl 20.30
28. april kl 20.00

26. mai kl 20.00 (fokus breddesamling og årsmøte - valter har klar
forslag til årsmelding)

juni kl 20.00

Fredag 24. juni Årsmøte / nytt styre - forslag møteplan videre må
komme fra det nye styret

Valter

110/14-16 Konkurransereglement R & R

■ A-klassen følger WRRC NJS i R&R
■ B-klassen har unntak fra en del
WRRC-regler, men får beregnet
vanskeligheten på WRRC's Akro-
Kalkulator

■ C-klassen dømmes som junior i
WRRC. Akro dømmes som
dansefigurer

■ WRRC-reglementet når det gjelder
dans, er likt.

Anne
Ragnhild



Sendes til seksjonen for godkjenning
111/14-16 Busstur Nordisk

Skal seksjonen arrangere felles busstur til nordisk i swing?
Nordisk arrangeres 16. april i Odense i Danmark
Vedtak: Forslaget støttes ikke pga av for høye kostnader

Sissel

112/14-16 Sak fra OSI, ifm. Salsa-reglement
Vedtak: Et midlertidig Salsareglement godkjennes til bruk i
NM. Utvalg i salsa jobber videre med reglementet.

Tom

113/14-16 Dommer i Nordisk Mesterskap
Tom eller Aina stiller

Torn

114/14-16 Påmelding Nordisk,
Sissel samler påmeldinger.

Sissel

115/14-16 Bredde aktiviteter Hanne

115/14-16 - Dommeruttak, dommersituasjon
- Hanne tar ut et forslag til dommerpanel

Hanne



NORGES
DANSEFORBUND

Referat

Seksjonsmøte
SEKSJONEN FOR SWING, SALSA OG ROCKS ROLL

Dato: 09.04.16
Tidspkt.: kl. 20.30 — 22.00
Sted: TELEFONMØTE

Til stede: Sissel Myren, Anne Ragnhild Olstad, Tom Skamo, Adm: Anne Cathrine Røste
Ikke tilstede: Valter Jacobsen, Hanne Vik Børseth, Maria Chanett Berge,

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak Vedlegg:

142/14-16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat sist styremøte
Referatet er godkjent pr mail

Sissel

143/14-16 Informasjon fra GM WRRC og Nordisk Møte
Nordisk Mesterskap 2016
Nordisk Bugg Cup
Vedtak: Seksjonen ønsker ikke at deltagere fra andre Nor-
diske land skal betale lisens i Norge.

Når det gjelder nordisk mesterskap i 2017, sender administra-
sjonen ut en generell søknad til klubbene om å være arrangør
av nordisk 29.april.

Adm søker hall til nordisk i Oslo
Tom undersøker mulighet for hall i Akershus

Anne Ragnhild
Sissel

Tom

144/14-16 Konkurranse håndbok
Utsettes til neste møte

Hanne

145/14-16 Salsa utvalg
Seksjonen bevilger midler til ferdigstilling av dokument av
Trener 1
Del 3 av nasjonal dommerutdanning arrangeres under dom-
merseminaret, en grenspesifikk eksamen utarbeides av komi-
teen.

Administrasjonen undersøker muligheten for å skaffe interna-
sjonal dommer til å holde dommerkurs på søndag under
dommerseminaret. Kurset vil også fungere som seminar for
dommere i salsa.
Det foreslås å benytte kursholder til breddesamling/work-
shop for utøvere på lørdag.

Tom



Avgjørelse utsettes til neste styremøte.
146/14-16 WCS utvalg

Seksjonen ser positivt på arbeidet til komiteen og ønsker at
breddeansvarlig kontaktes vedr workshop under NM

Valter/Hanne

147/14-16 Status:
Bredde
Topp
Økonomi
Utdanning
Konkurranser

Oppgaver fremover:
Hastesaker?
Hva må gjøres innen årsmøte i juni?
Breddesamling?
Dommerseminar?
Annet?

Sakene ble utsatt til neste styremøte
148/14-16 Annet:

World Games i Polen 2017 inkluderer Rock'n Roll og Salsa
WDSF.

Anne Ragnhild

149/14-16 Neste møte 28. april kl 20.30

28. april kl 20.30
26. mai kl 20.00 (fokus breddesamling og årsmøte - valter har
klar forslag til årsmelding)
juni kl 20.00 ( hovedfokus breddesamling 17. til 19. er det
noen som ønsker å jobbe med det hvis ikke kan vi høre om Ei-
rik som har utdanningsansvaret kan ta ansvar for å booke in-
struktører, lage kontrakter og booke reiser og opphold)
Fredag 24. juni Årsmøte / nytt styre - forslag møteplan videre
må komme fra det nye styret

150/14-16 Eventuelt:
Levende musikk under NM
Gult/rødt kort inn i reglementet

Tom



NORGES
DANSEFORBUND

Referat
Seksjonsmøte nr 16

SEKSJONEN FOR SWING, SALSA OG ROCKS ROLL

Dato: 10.2.2016
Tidspkt.: kl. 20.30 — 22.30
Sted: TELEFONMØTE (ring Sissel 99354851)

Innkalt: Valter Jacobsen fra kl. 21.00, Hanne Vik Børseth, Sissel Myren, Anne Ragnhild Olstad, Maria
Chanett Berge, Anne Cathrine Røste (adm)
Forfall: Tom Skamo,

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

128/14-16 Referat fra styremøte nr 14 og styremøte nr 15
Innkalling og saker til eventuelt
Referat er og innkalling er godkjent

Sissel/ Anne
Cathrine

129/14-16 Orientering av viktige saker fra Hovedstyremøte Valter

130/14-16 Utlyse terminlisten for 2017.

Vedtak: Hanne sender utlysningsbrev til Henrette innen april.
Forslaget sendes på høring til seksjonen.

Hanne/adm

131/14-16 Utdanning Yngre ledere
Seksjonen oppfordrer kandidater til å søke. Adm bistår
kandidatene i søknadadsprosessen.

Hanne/ Anne
Cathrine

132/14-16 Uttak av par til EM i Salsa
Frist 14. april
Vedtak: Utvalget i Salsa kommer med anbefaling som sendes til
seksjonen.

Anne
Cathrine

133/14-16 Felles retningslinjer og kriterier for uttak av dommere og
hoveddommere til konkurranser i ND

Forslag til felles retningslinjer og kriterier:

- Det skal være kjønnsbalanse i panelet der det er mulig
- Det skal maksimalt være 1 dommer pr. klubb i et

dommerpanel. Hoveddommer kan være fra samme
klubb som en av de ordinære dommerne.

- Dommerpanelet skal være balansert i forhold til erfaring
og kompetanse

Hanne



- Nyutdannede dommere skal føres inn i dommerlisten så
snart de er godkjent og inkluderes i uttak så snart det lar
seg gjøre.

- Dommeruttak gjøres basert på et rulleringssystem, der
den som dømte forrige konkurranse kommer bakerst i
køen. Dette gjelder også for uttak av Hoveddommer

- Alle godkjente dommere har rett til å dømme
konkurranser og skal inkluderes i rulleringssystemet.

- Det kan kun benyttes godkjente dommere som er
registrert på NDs offisielle dommerliste.

- Dommeruttak gjøres av administrasjonen i henhold til
gjeldende retningslinjer og godkjennes av seksjonen

- Dommeruttak skal gjøres senest 6 mnd. før gjeldende
konkurranse

Alle grener har sine individuelle behov og ekstra retningslinjer
kan utarbeides av den enkelte seksjon.

Vedtak:
Viktig å ta hensyn til arrangørens økonomi.

Dommeruttak for 2016 er klart, seksjonen setter opp et forslag
for rullering for 2017.

134/14-16 Dansing.no
Administrasjonen jobber kontinuerlig for å oppdatere våre nye
hjemmesider. Det er viktig at informasjonen herunder er både
informativ og interessant for leseren. Man bør ta utgangspunkt i at
leseren ikke har kjennskap til idretten.
Det er nå fylt ut følgende under swing:
http://www.dansing.no/grener/swing-rockn-roll/konkurranse/

Maria/Geir/
Alice

Det er ønskelig med tilbakemelding/innspill på informasjonen som
er publisert så langt:

- Er det noe som mangler?
- Er det noe som bør endres?
- Har dere bilder/video som ønskes publisert?

Vedtak: Seksjonen ønsker mer info om lisens på siden på til swing.
Maria tar kontakt med Alice og Geir i administrasjonen.
Informasjon om Folkeswing og westcoast må også inn på siden.

135/14-16 Salsa

• Etablering av utvalg i Salsa: Kamelia, Trine og Tom
• Regelverket: Regelverket i Salsa er sendt til Jørn

Storbråten IDO, for innspill. Kamelia fra OSI
kommer med et utarbeidet forslag i samarbeid med
Tom, Trine og Sissel.

• Salsa er invitert på dommerkurs i IDO 2. og 3. april:
Kamelia kontakter folk i miljøet. Innbydelse bør
sendes til swingdommere som dømmer
rankingkonkurranser i westcoast og salsa.

• Grenspesifikk del D2: Forslag til arbeidsgruppe:
Kamelia, Jazzi og Tom. Gruppen rapporter til
utdanningsansvarlig.

Tom/Anne
Cathrine



• Trener 1: Arbeidsgruppen sender foreløpig arbeid
til utdanningsansvarlig.

Adm bemerker: Utvalget har fått følgende e-postadresse:
salsa@dansing.no

136/14-16 Handlingsplan for 2016/17
Er det arrangementer som skal legges til Trondheim?
De må i så fall meldes inn før 1. april 2016
Vedtak: Forslag sendes til administrasjonen med kopi til styret.

Hanne

137/14-16 Westcoast.
Arbeidsgruppen ønsker å møtes 2. april i forbindelse med
dommerkurs i IDO.
Vedtak: Jørn Storbråten spørres fra seksjonen om han ønsker å
delta i utvalget.

Valter/ Anne
Cathrine

138/14-16 Info ang helgens møte inkl Dommer i Nordisk Mesterskap
Forsalg NSJ-dommer kan dømme nordisk
Rock: Arrangør henter inn to dommere til i forhold til rock
godkjent av WRRC.
Forslag om deling av kostnader.

Adm sender skjema for rapportering.

Sissel/Anne
Ragnhild

139/14-16 Info om GSDO
Bør det være fast pris på arrangementet.

Vedtak:
Det bør arrangeres kurs i å arrangere konkurranse i forbindelse med
Grenland.
Swing- relatert inn håndbok. Forslag til pris inn i håndboken.

Hanne

140/14-16 Eventuelt.
Informasjonen ble bør bli bedre. Mail som involverer seksjonen,
skal seksjonen settes på kopi.
Deltagelse på MNDK 13. mars. Hanne setter opp et møte via
skyile.
ØNDK 22. april.

Styret/ Hanne

141/14-16 Neste møte er torsdag 7 april kl. 20.00 i følge møteplanen:

7. april kl 20.30
28. april kl 20.00
26. mai kl 20.00 (fokus breddesamling og årsmøte - valter har klar
forslag til årsmelding)
juni kl 20.00 ( hovedfokus breddesamling 17. til 19. er det noen
som ønsker å jobbe med det hvis ikke kan vi høre om Eirik som har
utdanningsansvaret kan ta ansvar for å booke instruktører, lage
kontrakter og booke reiser og opphold)
Fredag 24. juni Årsmøte / nytt styre - forslag møteplan videre må
komme fra det nye styret



REFERAT

Seksjonsmøte
SEKSJONEN FOR SWING, SALSA OG ROCKS ROLL

Dato: 02.06.16
Tidspkt.: kl. 20.00 — 22.00
Sted: TELEFONMØTE (ring Sissel 99354851)

Innkalling: Valter Jacobsen, Sissel Myren, Anne Ragnhild Olstad, Torn Skauro

Forfall: Maria Chanette Berge, Hanne Vik Børseth

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak Vedlegg:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent

Godkjenning av siste Referat
Godkjent

Er det saker som skal behandles under eventuelt?
- Salsa og Boogiereglement
- Salsapar til VM

ÅRSMELDING:

-Gjennomgang og godkjenning

Valter leste gjennom årsberetningen, og fikk tilbakemel-

dinger, og sender ut utkast til styret og Anne Cathrine

VALG KOMITE:

vet valgkomiteen selv arbeider med å finne en ny valgkomite for

2016-2018 perioden. Har dere forslag, de jobber også med valg

av seksjonstyret så husk å kom med tips har dere noe.

Vi må legge frem valgkomite? Vi har ikke spurt noen det er det

valgkomiteen som gjør. Og vi /dere hører sikkert fra de når og

hvis de har kandidatene klare.

Sissel forespør Wenche Hansen om hun har funnet forslag

til kandidater først.
Alternative forslag til kandidater: Valter Jacobsen, Frode
Sti, Arild Fehn.



LEIE AV HALL I OSLO:

Vi har fått tilbud om hall til Nordisk i Oslo, det ble spurt om svar
innen 10. juni. Jeg synes det er vanskelig å ta avgjørelse så snart.
Greit å høre hvordan det går med Unique, i tillegg om det er
andre alternativ. Hva tenker dere? Beholder vi hallen eller tak-
ker vi nei.

Nordisk Mesterskap skal avholdes 28-30 april. Vi forespør
Anne Cathrine om vi kan holde av hallen 1 mnd. til, slik at
vi får en avklaring rundt arrangør. Vi vil satse på å
arrangere Nordisk der!

VALG OG VALGBARHET:

Viser til mail utsendt ang valgbarhet til valgkomiteens instilling.
Se om vi må organiseres annerledes

Det er ønskelig å få spesielt ressurssterke personer inn i
seksjonsstyret, men noen kan ha såpass mange lønnede
timer mot ND som medfører at de ikke er valgbar iflg.
NIF/ND's administrasjon grunnet at de anses som lønnet.

Det som kan gjøres er at styret "innstilles" fra seksjons-
medlemsmøtet, i stedet for å "velges" ordinært. Dersom
det innstilles så vil Hovedstyret i ND kunne godkjenne det
innstilte styret fra seksjonsmedlemsmøtet.

Styret mener det er så avgjørende viktig å få slike personer
inn i styret pga deres enorme kompetanse innen for
eksempel utdanning, coaching, trenerutvikling,
dømmerutdanning m.m. Vi kan be valgkomiteen legge
frem sin innstilling, og vi forespør årsmøtet om de vil at vi
skal oversende de valgte styret til "Innstilling" hos
Hovedstyret, eller om det skal velges som vanlig.

VEDTAK: Vi foreslår endring på valgsystemet til årsmøtet.

Informasjonsrunde:

NM I SWING:

Får mange forespørsler ang kursene, prisene, deltagere. Hva er
avtalene og hva skjer videre der. Mange tilbud til KOD dansere
lite bredde og kurs tilbud til ND's medlemmer bør det være
mer?

Tom Ønsker å bli mer orientert, slik at han som Hoveddommer
holder seg orientert.



Hvis vi skal klare å få nok par til å BW Main, for å få delt ut
kongepokalen, oppfordrer vi Dombås og BW Feet til å gjøre en
markedsføring ut mot de Norske parene som deltok der.

GRENLAND OPEN:

Nordisk bugg cup blir kjørt under Grenland open så de som del-
tar der i bugg, tar med seg ranking poeng i den Nordiske Bugg
cupen. De bytter lokaler i år til et mindre sal med bra potensiale.

- Dette må markedsføres godt! Arrangøren oppfordres til å
lage er invitasjon snarest som må sendes ut til de Nordiske
land. Styret gleder seg!

ØKONOMI:

Har bedt om tallene pr 30.04.16 slik at vi kan sette opp en status
men ikke mottatt den ennå. Fristen for ferdig regnskap er vel
10. juni så ikke sikkert de er ferdige.

- Vi ligger under budsjett på det aller meste, noe som er bra for
det kommende styret.

BREDDESAMLING / DOMMERSEMINAR:
Vi jobber med å kombinere instruktører på dommerseminar og
breddesamling. Men ikke fastsatt så mange ennå. Begynner å
haste så skal ta mer tak i det nå som mai og arbeidskaoset snart
er over.

Dette til orientering.

EVENTUELT

- Salsa og Boogiereglement.

Vi ber Administrasjonen om å sende disse ut til høring

- Salsapar til VM i St.Petersburg.

Det er ikke penger til dette pr i dag. Vi ber dem ta dette
opp med det neste styret

- Viktig justering av aldersbegrensning på
konkurransereglementene.

Aldersbegrensninger: når det gjelder Barn 1, Barn 2, og
Juniorklasse, så går aldersklassen etter den yngste i paret,
jfr. Barneidrettsbestemmelsene.


