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FORBUNDSTING 2020 

Velkommen til Dansetinget 2020 
29.-30. august 
 
Quality Airport Hotel Gardermoen,  
Lokevegen 7 – 2067 Jessheim 
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Saksdokumentene er sist oppdatert 21.08.2020: 
Endring 1: Innstilling til ny valgkomite (side 11) 
Endring 2: Ny foreslått protokollfører (side 5) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag 29.august  
Kl. 13:45 – 14:30 Registrering 
Kl. 15:00 – 18:00 Medlemsmøter (grenspesifikt)* 
Kl. 18:00 – 19:00 Felles samling – Forberedelser til Tinget 
Kl. 19:30 – 23:00 Velkomstdrikk med påfølgende middag 
 
 
*Tidsplan for medlemsmøter: 
15:00-16:30 – Freestyle & IDO-grener (Dirigent: Trond Søvik) 
15:00-15:30 – Swing og Salsa (Dirigent: Anders Gogstad) 
16:30-18:00 – Sportsdans og Linedance (Dirigent: Gunnar Albrigtsen) 

 

Søndag 30.august 
Kl. 08:30 – 09:30 Registrering forbundssting 
Kl. 10:00 – 13:00 Forbundsting 
Kl. 13:00 – 14:00 Lunsj 
Kl 14:00 – 17:00  Forbundsting forts.  

 

 
 

 

 

 

IT IS TO LAUNCH. 
MS Word Template 

PROGRAM 
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SAKSLISTE 
 

Sak 1: Godkjenning av fremmøtte representanter. 
 
Sak 2:  Valg av dirigent, sekretærer, tellekorps og to 

representanter til å undertegne protokollen. 
 

Sak 3: Godkjenning av innkalling, sakslisten og forretningsorden.  
 

Sak 4: Behandle beretninger for Norges Danseforbund for 2018 
og 2019. 
 

Sak 5: Behandle og godkjenne Norges Danseforbunds regnskap i 
revidert stand, revisors beretning og kontrollutvalgets 
beretning. 
 

Sak 6: Behandle innkomne forslag og saker. 
 

Sak 7: Fastsette kontingent. 
 
Sak 8: Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 

 
Sak 9: Engasjere revisor til å revidere forbundets regnskap. 

 
Sak 10: Foreta valg av forbundsstyret, komiteer og utvalg. 

 
Sak 11: Fastsette tid og sted for neste forbundssting. 
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SAK 1: Godkjenning av fremmøtte representanter 
 
Forslag til vedtak: Listen over representanter godkjennes. 
 
I henhold til Norges Danseforbunds lovnorm, §15, møter følgende på forbundstinget med møterett, 
talerett, forslagsrett og stemmerett: 
 

(1) Forslagsrett til særforbundstinget: 

a. Medlemmer av Norges Danseforbunds hovedstyre. 

b. Et representasjonsberettiget organisasjonsledd. 

c. Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

 

(2) Stemmerett, talerett og forslagsrett til særforbundstinget:  

a. Medlemmer av Norges Danseforbunds hovedstyre.  

b. Representanter fra regioner og seksjoner: 

i. Seksjon = 1 representant (leder)  

ii. Region = 1 representant 

c. Representanter fra idrettslag med medlemskap i særforbundet etter følgende skala: 

   Antall medlemmer i idrettslaget:                   Antall representanter på tinget: 

Inntil 100 1 

Fra 101 til 200 2 

Fra 201 3 

  
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret. 
Representasjon beregnes etter antall idrettslagsmedlemmer og meddeles organisasjonen samtidig med innkallingen 
til særforbundstinget. 

 
(3) Videre møter uten stemmerett men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens 

arbeidsområde: 

a. Kontrollkomiteens medlemmer 

b. Valgkomiteens medlemmer 

c. Lovutvalgets leder  

d. Sanksjonsutvalgets leder 

e. Ankeutvalgets leder 

f. Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra 

å møte.  

 

(4)  Møterett og talerett på særforbundstinget:  

a. Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

b. Særforbundets generalsekretær.  

c. Representant fra NIF.  

 

 

Sak 1: Godkjenning av fremmøtte representanter  
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Forslag til vedtak: Foreslåtte personer velges 
 
Innstilling: 

- Dirigent: Trond Søvik 
- Sekretærer/protokoll: Michelle Hasle og Ane Aune Omdal 
- Tellekorps: Heidi Strømberg Jappée og Siv Fjellmo-Grøndahl 
- Underskrive protokoll: Jan Einar Kiil og Arve Tonning 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: Innkallingen, sakslisten og forretningsorden godkjennes 
 
Forslag til forretningsorden: 

- Tinget og seksjonenes medlemsmøter ledes av valgte dirigenter 
- Referat føres av de valgte sekretærer 
- Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedraget og for de representanter hvis forslag står på sakslisten, settes taletiden til 
3 minutter første gang og 2 minutter andre og 1 minutt tredje gang. 

- Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 minutts taletid. 
- Dirigenten kan foreslå forkorting av tale tiden og sette strek for de inntegnede talere. 
- Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.  

o Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med representantens navn 
og klubb.  

o Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes frem etter at strek er 
satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. 

- Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som Norges 
Danseforbunds lov fastsetter.  

- Forslag og vedtak føres inn i protokollen med avgitte stemmer for og imot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 2: Valg av dirigent, sekretærer, tellekorps og to representanter til å 
undertegne protokollen 

Sak 3: Godkjenning av innkalling, sakslisten og forretningsorden 
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Hovedstyrets forslag til vedtak: Fremlagte årsberetninger for 2018 og 2019 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Beretning for 2018 (årsregnskap kommer først, deretter beretningen) 
Beretning for 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 
Hovedstyrets forslag til vedtak: Norges Danseforbunds regnskap for 2018 og 2019 godkjennes. 
 
Vedlegg: 
Regnskap for 2018 
Regnskap for 2019 
Revisors beretning 2018 (årsregnskap og beretning kommer først, deretter revisors beretning) 
Revisors beretning 2019 
Kontrollutvalgets beretning 2018 
Kontrollutvalgets beretning 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 4: Behandle beretninger for Norges Danseforbund for 2018 og 2019 

Sak 5: Behandle og godkjenne Norges Danseforbunds regnskap i revidert 
stand, revisors beretning og kontrollutvalgets beretning 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/2018-%C3%85rsregnskap-%C3%85rsmelding-og-Revisors-beretning-Signert-utgave.pdf?mtime=20200814125530
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/%C3%85rsberetning-2019-Norges-Danseforbund-002.pdf?mtime=20200814124853
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/2018-%C3%85rsregnskap-%C3%85rsmelding-og-Revisors-beretning-Signert-utgave.pdf?mtime=20200814125530
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/Norges-Danseforbund-%C3%A5rsregnskap-2019-Fra-BDO.pdf?mtime=20200814124852
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/2018-%C3%85rsregnskap-%C3%85rsmelding-og-Revisors-beretning-Signert-utgave.pdf?mtime=20200814125530
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/Uavhengig_revisors_beretning_-_Norges_Danseforbund.pdf?mtime=20200814124852
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/Kontrollkomiteens-beretning-2018.pdf?mtime=20200814125533
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/Kontrollkomiteens-beretning-2019.pdf?mtime=20200814124851
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Sak 6.1: Endring lovtekst: 
Følgende lovtekst i gjeldene lov er motsigende: 
§ 17 (iv) 

Sanksjonsutvalg bestående av leder, nestleder, 2 medlemmer og 1 varamedlemmer.  

§ 23 (2) 
Sanksjonsutvalget skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.  
 
Forslag til vedtak: Tredje setning i § 23 (2) erstattes med følgende: Sanksjonsutvalget skal bestå av leder, 
nestleder, 2 medlemmer og 1 varamedlemmer. 
 
Ny lovtekst blir da:  
«Sanksjonsutvalget skal være fritt og uavhengig. Sanksjonsutvalget velges på forbundstinget. 
Sanksjonsutvalget skal bestå av leder, nestleder, 2 medlemmer og 1 varamedlemmer. Et av de faste 
medlemmene bør være jurist. Dersom det ikke er jurist mellom de valgte medlemmene i utvalget, er det 
opp til sanksjonsutvalget å hente inn juridisk bistand. Sanksjonsutvalget i Norges Danseforbund 
behandler sanksjonssaker etter sanksjonsreglementet, og protest- og ankesaker i forbindelse med brudd 
på gjeldende konkurransereglement i de respektive grener.» 
 

Sak 6.2: Endring lovtekst: 
Følgende lovtekst i gjeldene lov stemmer ikke overens med den faktiske valgprosess: 
 
§ 17 (1), bokstav N andre ledd står det følgende: 
«Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret skal velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjør stemmetallet rekkefølgen på disse.» 
 
Under tidligere avholdte forbundssting har valget foregått etter følgende prosedyre:  

1. President, 1 visepresident og 2 visepresident velges enkeltvis. 

2. Øvrige medlemmer til styret velges samlet.  

3. Deretter velges varamedlemmene samlet.  

 
Forslag til vedtak: Første setning i § 17 (1) bokstav N andre ledd erstattes med: President,  
1. visepresident og 2.visepresident velges enkeltvis.  
 
Ny lovtekst blir da:  
 «President, 1. visepresident og 2. visepresident velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret skal 
velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjør stemmetallet 
rekkefølgen på disse.» 

Sak 6: Behandle innkomne forslag og saker 
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Sak 6.3: Endring i regionstilknytning for Agder fylke: 

 
Forslag til vedtak: Agder fylke blir tilknyttet Norges Danseforbund Region Øst (NDRØ).  
 
Begrunnelse: 
Norges Danseforbund har mottatt tilbakemeldinger om at klubber fra Agder fylke ønsker endring i 
tilknytning til region. I dag er medlemsklubbene i Agder fylke tilhørende Norges Danseforbund Region 
Vest (NDRV).  
Forbundet oppfordrer samtlige medlemsklubber til å delta og støtte oppunder regionale aktiviteter 
(konkurranser), noe som er utfordrende for klubber i Agder. Store deler av aktiviteten i ND på Vestlandet 
finner sted i Bergensområdet.  
Det vil være ressursbesparende for medlemsklubber i Agder å være tilknyttet region Øst. Dette for å 
bygge oppunder regionale aktivitetstilbud uten at dette har for store økonomiske konsekvenser for 
medlemsklubbene.  

 
 
 
 
 
 
 
Hovedstyrets forslag til vedtak: Gjeldene kontingenter og satser videreføres 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hovedstyrets forslag til vedtak: Langtidsbudsjett for 2021 og 2022 godkjennes.  
Langtidsplan er tidligere godkjent frem til 2022 og videreføres med følgende tillegg fra NIF: 
 
Norges Danseforbunds strategiplan er i tråd med norsk idretts langtidsplan  
for perioden 2019 til 2023 – Idretten vil! og Idretten skal! 
 
Vedlegg: 
Strategisk plan 2022 
Langtidsbudsjett 2021 og 2022 
 
 
 
 
 

Sak 7: Fastsette kontingent 

Sak 8: Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/Norges-Danseforbund-strategi-2018-2020.pdf?mtime=20190121152056
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/Langtidsbudsjett-2020-2022.xlsx?mtime=20200814130748
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Forslag til vedtak: BDO velges som revisor for neste tingperiode 
 
Begrunnelse: 
Norges Danseforbund har de siste årene hatt avtale med BDO og er godt fornøyd med revisjonen fra 
selskapet.  
 
 
 
 
 
 
Se valgkomiteens innstilling. 
 
I henhold til Norges Danseforbunds lovnorm, § 17 (1) bokstav N,  
skal forbundstinget foreta følgende valg: 
 

1. Særforbundets styre: President, 1. og 2. visepresident, 3 styremedlemmer og 4 varamedlemmer. 
Minst et av styrets faste medlemmer skal ved valget være 26 år eller yngre, 
ungdomsrepresentanten har en personlig vara blant de 4 valgte varamedlemmene som ved 
valget skal være 26 år eller yngre. 

2. Kontrollutvalg: Minst 2 medlemmer og 1 varamedlem 
3. Lovutvalg: Minst 1 leder, 1 medlem og 1 varamedlem. 
4. Sanksjonsutvalg: leder, nestleder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
5. Ankeutvalg: leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem 
6. Valgkomite: leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
7. Representant til Idrettstinget 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 9: Engasjere revisor til å revidere forbundets regnskap 

Sak 10: Foreta valg av forbundsstyret, komiteer og utvalg 
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Innstilling kandidater Forbundstinget 2020 - 2022 

Rolle Navn Gren 

Forbundsstyret:      

President Anders Gogstad IDO 

1.Visepresident Michelle Lindøe Enger Sportsdans 

2.Visepresident Anne Ragnhild Olstad Swing 

1.Styremedlem Trine Dehli Cleve Sportsdans 

2.Styremedlem Even Gulli IDO 

Ungdomsrepresentant Ninni Kristine 
Thorbjørnsen Guttorm 

Sportsdans 

Vara ungdomsrepresentant Embla Sørensen 
Kristiansen 

Urbant 

1.Varamedlem Øystein Sæthre IDO 

2.Varamedlem Aina Nygård Swing 

3.Varamedlem Sissel Myren Swing 

Lovutvalget:     

Leder Tom Christian Axelsen IDO 

Nestleder Kari Liss Eriksen Sportsdans 

Medlem Gunnar Albrigtsen Swing 

Varamedlem Heidi Jappee IDO 

Varamedlem Marianne Tverå Swing 

Kontrollkomite:     

Leder Sigurd Ringvoll Sportsdans 

Medlem Line Vesterheim Swing 

Medlem Trond Harr Sportsdans 

Varamedlem Ole Kristian Karlsen IDO 

Varamedlem Unni Weiseth Sportsdans 

Sanksjonsutvalg:     

Leder Halfdan Mellbye Sportsdans 

Nestleder Hanne Grimstad Freestyle/IDO 

Medlem Kate Hege Nielsen NIF 

Medlem Bård Bjerkås Sportsdans 

Varamedlem Irma Kalamar Freestyle/IDO 

Ankeutvalg:     

Leder Harald Bråten Sportsdans 

Nestleder Advokat fra Idrettens 
advokatkontor 

  

Medlem Nora Steinsland Sportsdans 

Varamedlem Kjetil Arktander IDO 
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INNSTILLING TIL VALGKOMITE 2020-2022: 
 
Forslag til vedtak: Foreslått valgkomite vedtas 
 
 

Innstilling valgkomite 2020-2022 

Rolle Navn Klubb 

Leder Kajsa Ringvoll Kristiansand Danseklubb (gjenvalg) 

Medlem Lene Merete Hermansen Danseklubben Studio 1 (gjenvalg) 

Medlem Lars Gjølme NTNUI (ny) 

Vara Hilde Skogholt NeRo Sportsdansere (gjenvalg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: Det nye hovedstyret gis fullmakt til å bestemme tid og sted for neste særforbundsting, 
i henhold til NIF og NDs lover og regler.  
 
 
 

 

Sak 11: Fastsette tid og sted for neste forbundssting 


