Referat

Møte i Danseregion Øst-Norge
Møte nr.1 2016-2018
Dato:
25. april
Kl. 18.00 – 20.00
Sted:
Idrettens Hus, Ullevål stadion
Innkalt: Alexandra Kakurina, Alexander Ingvoldstad, Wenche Strøm, Mai Mentzoni, Anne
Cathrine Røste (adm),
Forfall: Kai Andre Lillebø, Glenn Sandaker, Catrin Skramdal, Henriette Fjell
Saks nr. /
år
01/16-18

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Presentasjonsrunde, Status - runde rund bordet,
Møteregler

Alexandra

Formalia:
Signering: styrets leder alene
Prokura: Nestleder og leder hver for seg.
02/16-18

Hva skal styret jobbe med?
Alexandra
Lovpålagte oppgaver:
Fra Lov for Danseregion Øst-Norge:
§3
Oppgaver
Særkretsen skal bl.a.:
a)
Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til
den enkelte idrett.
b)
Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver
vedkommende idrett. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles
interesse for flere idretter.
c)
Godkjenne idrettsarrangementer, oppnevne nødvendige
dommere, samt utarbeide terminliste.
d)
Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med
særforbundets planer.
e)
Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere
til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og
omfang.
f)
Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av
idrettsanlegg.
g)
Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke
om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets.
-

03/16-18

Fortsette å styrke samarbeidet med Idrettskretsene.
Skape mer breddeaktivitet gjennom samarbeid med
klubbene.
Mer aktivitet på sosiale medier

Evaluering av miniseminar og tingmøte.
Styret er enig om at dette var et veldig positivt arrangement!

04/16-18

Terminliste/handlingsplan
-

Anne Cathrine/
Alexandra

Deltakelse på forbundstinget 18-19 juni: Alexandra/ Wenche
Deltagelse på Idrettskrets ting: Wenche og Marie
Østfold Idrettskrets: Alexander
Søker Østfold Idrettskrets : Alexander
Sak fra LSK: Tidfeste når første konkurranse hver sesong tidligst
kan settes opp. LSK foreslår tidligst i uke 9 for vårsesongen og
siste helg i september for høsten.

Vedtak: Styret har vedtatt å prøve å forholde seg til foreslåtte
tidsfrister ang ØS1 og ØS4 så godt som mulig men må ta hensyn til
NS, TTN samlinger og viktige internasjonale konkurranser.
05/16-18

Informasjon om pågående saker/Aktiviteter som skal følges
opp

Alexandra

Merketrenerkurs: Alexandra er i kontakt med kursholdere ang
dato, venter på TTN datoer fra seksjonen.
Hoveddommer rapport: Styret har vedtatt støtte til premier for
barn under 11 år, og presiserer eller gjør oppmerksom på at
barneidrettsbestemmelsene skal følges.
Konkurranseavvikling i Åpen klasse u/11 år skal følge reglement
for Barn1 og førstegangstartende. Oppdatert tildelingsbrev ble
sendt til klubbene.
Arrangørkurs: Styret ønsker å avholde arrangørkurs. Alexandra
undersøker nærere om noen kan holde dette.
Utregnerkurs: Venter på det nye systemet skal oppdateres
Bannere: Adm undersøker pris på bannere
06/16-18

ØS - Sportsdans
Status
Dommere er nesten på plass
Opprykkslister: Tor Øyvind Sandmo tar på seg oppdraget, etter
honorar vedtatt av styret.
Hoveddommerrapport: Alt er bra bortsett fra at det etterlyses
reglement på åpen klasse og singel klasse. Styret har vedtatt at
barneidrettsbestemmelsene skal følges.
Støtte til premier for barn under 11 år.

Alexandra
Henriette
Catrin

Sak fra LSK:
Det er ønskelig med Premie (gavekort) for eliteklassene i junior og
ungdom.
Vedtak: Styret har vedtatt premie/gavekort løsningen for Junior 2,
Ungdom og Voksen Elite. Styret undersøker mulige gavekort løsninger
og kommer med forslag på beløpet og praktisk gjennomføring.
Retningslinjer må utarbeides. Saken følges opp på mail fram til neste
styremøte.
07/16-18

Økonomi/Regnskap
Status regnskapet fremlagt på årsmøtet.
Nytt regnskapssystem må etter hvert på plass, Wenche
undersøker.

Wenche/
Alexandra

08/16-18

Møteplan i perioden
23.mai: Skype kl. 19.00 Testes i forkant

Alexandra

Styremøte 15 august kl. 18.00 – 20.00 på Idrettens hus, Ullevål stadion.
09/16-18

Eventuelt
Tiltak for de minste: Dansekarusell.
Vedtak: Marie Mack i StepUp kontaktes om hun kan komme til et
forslag om innhold.
Ren Idrett: Felles samling for styrer og utøvere : Adm
undersøker muligheten for dette.

