Medlemsmøte i grenseksjonen for
swing og salsa
Quality Airport Hotel Gardermoen
Lørdag 29.08.2020
Kl. 15:00
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Saksliste / Agenda
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Velge dirigent. Forslag: Anders Gogstad
3. Velge sekretær/protokollfører: Forslag:
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. Forslag:
5. Valg av tellekorps: Forslag:
6. Godkjenne innkallingen
7. Godkjenne saklisten
8. Godkjenne forretningsorden
9. Behandle seksjonens årsberetning
10.Behandle seksjonens regnskap i revidert stand.
Regnskapet skal fremlegges og endelig godkjennes på
særforbundsstinget.
11.Behandle seksjonens budsjett.
Budsjettet skal fremlegges og endelig godkjennes på særforbundsstinget.
12.Behandle innkommende forslag og saker.
13.Fastsette kontingent/avgift.
14.Foreta følgende valg:
a. Styre:
Leder
Nesteleder
3 styremedlemmer
2 varamedlemmer
b. Valgkomité:
Valgkomité bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Vedlegg:
• Valgkomiteens innstilling
• Årsberetning for perioden 2018 til 2020
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Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Forslag til vedtak: De fremmøtte delegater godkjennes.

Sak 2: Velge dirigent
Forslag til vedtak: Gunnar Albrigtsen velges som dirigent

Sak 3: Velge sekretær/protokollfører
Forslag til vedtak:

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Forslag til vedtak:

Sak 5: Valg av tellekorps
Forslag til vedtak:

Sak 6: Godkjenne innkallingen
Forslag til vedtak:

Sak 7: Godkjenne sakslisten
Forslag til vedtak:

Sak 8: Godkjenne forretningsorden
Forslag til vedtak: forretningsorden godkjennes

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.
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Sak 9: Behandle seksjonens årsberetning
Forslag til vedtak: Beretningen godkjennes

Sak 10: Behandle seksjonens regnskap i revidert stand. Regnskapet
skal fremlegges og endelig godkjennes på særforbundsstinget
Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes

Sak 11: Behandle seksjonens budsjett. Budsjettet skal fremlegges og
endelig godkjennes på særforbundsstinget
Forslag til vedtak: Budsjettet godkjennes

Sak 12: Behandle innkommende forslag og saker
Ingen innkommende forslag og/eller saker.

Sak 13: Fastsette kontingent/avgift
Ikke aktuelt – behandles på særforbundsstinget

Sak 14: Foreta følgende valg:
a) Styret:
- Leder
- Nestleder
- 3 styremedlemmer
- 2 varamedlemmer
b) Valgkomité:
Valgkomite bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem
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Valgkomiteens innstilling for nytt styre 2020-2022:
Rolle

Navn

Klubb

Leder

Trine Bekken

Jarlsberg Swingklubb

Nestleder

Thorbjørn Urskog

NTNUI Dans

Styremedlem

Stine Berg

Oslo Danseklubb

Styremedlem

Gunnar Albrigtsen

Steps-Sandnessjøen Danseklubb

Ungd.repr.

Thomas K. Jacobsen

Dans Fauske

1. Varamedlem

Alice Sivertsen

Kirkenes DK

2. Varamedlem

Inger Lyngfoss

Molde Swing & Rockeklubb

Styrets innstilling til ny valgkomite 2020-2022:
Rolle

Navn

Klubb

Leder

Tom Skamo

Unique Danseklubb

Medlem

Sissel Myren

Molde Swing og Rockeklubb

Medlem

Anne Ragnhild Olstad

Step Up Danseklubb

Vara

Tracey Michelle Helgesen

Målselv Swingklubb
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Årsberetning
2020

Swing og salsa seksjonen
Perioden

2018-2020

Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten, styrets arbeid og eventuelle
undergruppers/fagutvalgs aktivitet.
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Styrets sammensetning:
Leder:
Sissel Myren,
Nest leder:
Tom Skamo,
Styremedlemmer:
Jan Åge Olsen-Bye,
Trine Bekken,
Ungdoms representant:
Pål-Henrik Karlsen,
Vara for ungdom:
Sunniva Myrvang,
Varemedlemmer:
Morten Strøm,
Sara Borgnes,

Molde Swing- og Rockeklubb
Unique Danseklubb
Lesja Dovre danseteam
Jarlsberg Swingklubb
Molde Swing- og Rockeklubb
Dans Fauske
Gjerdrum Swingklubb
SalsaKompaniet Danseklubb

Valgkomitè:
Leder:
Valter Jacobsen,
Dans Fauske
Medlemmer:
Anne Ragnhild Olstad, Step Up Danseklubb
Tracey Michelle Helgesen,
Målselv Swingklubb
Varamedlem:
Gunnar Albrigtsen,
Steps Sandnessjøen Danseklubb

Endringer i styret i perioden:
Sunniva Myrvang trakk seg som ungdomsrepresentant i september 2018. Siden hun var vara ble det
ikke søkt om å finne ny representant.
Oppnevnte representanter som har representert Seksjonen:
Deltagelse på WRRC General Meeting 2019

Sissel Myren

Styrets arbeid:
I denne perioden har vi hatt:
Arbeidshelg i Molde.
Arbeidshelg på Dombås.
Styremøte under Go’foten Swingdance Open
To møter under ledersamlingen
Vi har hatt 6 skype møter og vi har hatt flere tlf møter.
Vi satte opp en møteplan, som ble en utfordring da de fleste ikke kunne finne en felles dag vi kunne
sette av 2 til 3 timer og ha møte.
7

I denne perioden har vi hatt visse utfordringer. Når det gjelder kommunikasjon innad i seksjonen,
men vi har prøvd å gjøre det beste av det vi har hatt.
Vi har gjort en del vedtak via mail, trello, messenger og telefonsamtaler.
Vi har i slutten av denne perioden hatt covid 19 og danserne og seksjonen har ikke kunnet samles.
For å opprettholde kontakt har vi startet med teams møte og klubbkontakt.
Vi startet med møte med Folkeswing danserne. Har hatt 2 møter til nå. Neste møte blir i august /
sept. På disse møtene har vi diskutert alt fra rekrutering, folkeswingfestival, konkurranse regler og
forskjellige klasser som man kan delt i.
Vi ser på dette som veldig positivt.
Vi har også opprettet en egen gruppe på teams for Folkeswingdanserne slik at de kan ta kontakt der
hvis det er noe de ønsker eller lurer på.
Har også begynt å samle inn dansernes epost adresser slik at vi kan sende ut info direkte til danserne
hvis det er noe som gjelder de.
Planlegger og ha ett teams møte med alle klubbenes ledere eller en fra styret , for å få bedre kontakt
med de også. Disse møtene er for og øke kommunikasjonen oss imellom, og at klubbene kommer i
kontakt med hverandre. Vi merker at ledere lurer og er opptatt av andre ting enn danserne.

Oppgaver gjennomført i 2018 - 2020:
• Kontakt ut mot klubbene for å ufarlig gjøre seksjonen og få en bedre dialog mellom seksjon,
klubb og dansere
• Få swing med inn i regionale konkurranser i østlandsserien.
• I denne perioden har det vært arrangert 2 store breddesamlinger i Lillestrøm, og flere små
rundt om i Norge.
• Mye oppfølging av arrangører av konkurranser.
• Utvikler spotify lister for Folkeswing som kan brukes i konkurranser.
• Finne arrangører til NM hvert år, samt være med arrangør nm 2019.
• Bredde ut til klubb
• Salsa 2020 med regionsamling i Trondheim
• NM og world cup
• Nordisk samarbeid og nordisk reglement med god hjelp av Eirik Bolme

Økonomi
Vi har i perioden laget 2 budsjett. Budsjettene består av bredde, arrangementsstøtte og toppidrett.
Vi søker øremerket midler til spesifikke prosjekt hos hovedstyre innen bredde.
Tildeling seksjonen får av midler fra hovedstyre er basert på medlemstall og aktivitet. Seksjonen
jobber derfor aktivt mot rekrutering.
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Aktivitet:
BREDDETILTAK:
Bredde ut til klubb:
•
•
•
•

klubbene søkt om kurs gjennom seksjonen
positivt prosjekt for klubbene i seksjonen
5 klubber har fått tildeling, pluss en del oppfølging i etterkant.
Det ble holdt kurs i Boogie Woogie, trio, folkeswing/ lek til musikk

Breddesamling Lillestrøm:
2 samllinger har blitt gjennomført i Lillestrøm, februar 2018 og februar 2019
Med henholdsvis trio, folkeswing og boogie woogie. Westcoast swing, folkeswing og boogie woogie.
Populær samling med positiv holdning samt mulighet for dansere og klubber å være i kontakt med
seksjonen.
Breddesamling i forbindelse med konkurranser:
NNM Kirkenes 2018 og NNM Finnsnes 2019
Grenland swing dance open 2018 og 2019 (to stiler i 2019)
NM Narvik 2018
West coast Swing, Folkeswing, Bugg og Boogie woogie er stilene som har blitt holdt kurs i i
forbindelse med konkurranser.
Klubbkontakt:
Klubber har hendvendt seg for å få hjelp og informasjon samt vi har kontaktet noen klubber for å
høre status.
Støtte til klubber:
Klubber har sendt søknad ang diverse kurs festivaler og lignende. For å få støtte og seksjonen har
støttet ut i fra muligheter seksjonen har.
UTDANNING:
Det har blitt gjennomført:
Trener 1 i Swing i Lillestrøm, instruktørene var Eirik Bolme og Caroline B. Johansen.
Det har blitt holdt dommerseminar for nasjonale dommere.

TOPPIDRETT:
Samlinger:
Under Breddesamling Lillestrøm har det vært nordisk samling.
Også under NNM Finsnes og Grenland Swing dance open var det samling for Boogie woogie.
Rock`n Roll:
Dessverre i perioden la våre 2 a par opp og det må satses på nytt fra bredde i Rock`n Roll.
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Håpet er å bygge opp nye par. Og det jobbes med barn og ungdom i øst norge samt nye b par i Midt
Norge.
Boogie Woogie:
I denne perioden har det ikke vært noen faste landslags trenere. Vi har også hatt nedgang i antall
dansere på landslaget i løpet av perioden, men har hatt svært gode resultat i EM og VM. Drift av
landslaget har bestått av et koordineringsteam så de har heller fått personlig oppfølging. Det jobbes
med nye prosjekter for å bygge opp igjen Boogie Woogie miljøet. Vi ser at vi må jobbe mye mer med
oppbyggingen av våre stiler. Vi trenger og ha flere samlinger slik at danserne får hatt mer og bedre
terninger.

Konkurranser i Norge 2018 – 2020:
17. mar. 2018
14. apr. 2018
29.sept. 2018
03. Nov 2018
01. mars 2019
16. mar 2019
28. sep. 2019
26. okt 2019

Go`foten swingdance Open 2018, Avlyst Skaun
NNM i Swing, salsa og Hip Hop 2018 Kirkenes
Grenland Swingdance Open 2018
Porsgrunn
Norgesmesterskap 2018
Narvik
NM i salsa 2019
Oslo
Og `foten Swingdance Open 2019
Børsa
Grenland Swingdance Open 2019
Porsgrunn
Norgesmesterskap 2019
Stjørdal

Alle grener
Alle grener
Alle grener
Alle grener
Salsa
Alle grener
Alle grener
Alle grener

Mesterskaps medaljer:
2. plass Sondre Olsen By – Tanya Georgiievska
Boogie Woogie Voksen VM stuttgart 10.08.18
1. plass Sondre Olsen -By og Tanya Georgiievska
Boogie Woogie Voksen EM Schaffhausen 01.12.18
1.

plass Sondre Olsen – By og Tanya Georgiievska
Boogie Woogie Voksen EM 16.08.19 Stuttgart

1. plass Sondre Olsen-Bye og Tanya Georgiievska,
Boogie Woogie Voksen VM 23.11.19 Moskva, Russland
Nordisk skal legges inn før årsting.
Nordisk i Danmark er utsatt til april 2021.
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