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Referat 
     Hovedstyremøte nr.10 

             Arbeidsperioden 2020-2022 
 
Dato: 15.november 2021 
Tid: kl.20.00 – 22.30 
Sted: Teams (digitalt møte) 
 
Tilstede: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Trine Dehli Cleve, 
Even Gulli, Karianne Heimvik, Sissel Myren, Espen Kristiansen, Arve Tonning, Trine Bekken og 
Tonje Røiland (adm) 
 
Ikke tilstede: Ninni K. Torbjørnsen Guttorm, Embla S Kristiansen Sørensen, Øystein Sæthre, 
Kristina N Haugsbø, Jan Tore Jacobsen 
 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

69/20-22 • Godkjenning av innkalling og referat, samt saker til 
eventuelt:  
- Innkalling og referat godkjent. 

 
- Saker til eventuelt: 

1. Representasjon ND – Hva kan forventes av 
arrangør? 
2. Økonomi som barriere 
3. Status regnskap CDF 2019 og nedleggelse av 
Romerike DK 

 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: Nei 
 

Anders 

70/ 20-22 Økonomi 
Vedtakssak  
 

• Status økonomi – One Stop 

• Budsjettet 2022 
 
Vedtak: 
Budsjettet per seksjon for 2022 sendes ut per e-post og 
vedtas på neste HS møte. 
 

Michelle/Tonje 
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71/20-22 Saker fra forrige HS møte som er blitt vedtatt per e-post 
eller som må behandles på nytt i dette hovedstyremøtet. 
Vedtakssaker 
 

1. Representasjon NM, inkludert DOTY - Vedtatt 
2. Handlingsplan Akademiet - Vedtatt 
3. Dommerkomite seksjoner – Behandles i dette møtet 

 
Vedtak – Dommerkomite seksjoner 
Seksjonen/teknisk komite er ansvarlig for: 

- Dommeruttak til nasjonale konkurranser. 
- Opprettelse av dommerkomite, hvis ønskelig, med 

medlemmer innenfor og/eller utenfor sitt styre. 
Dommerkomiteen behøver ikke godkjennes av 
Akademiet og/eller HS. 

- Retningslinjer/regelverk for sine uttak/ sin komite. 
- Vedta om arbeidet skal honoreres. Et eventuelt 

honorar dekkes av egne midler. 
Arbeidet skal ikke utføres på administrasjonsnivå (ansatte i 
Norges Danseforbund) 
 
Dersom dommerkomité benyttes, oppnevnes denne for en 
tingperiode, og behandles på første styremøte i ny 
tingperiode. Dommerkomiteen blir da ansvarlig for dommer 
uttak fra og med 01.01 i nytt år. Ansvaret for dommeruttak 
varer i 2 kalenderår. 
 

Tonje/Michelle 

72/20-22 Kongepokalen 2022 (Rulleringslisten vil bli vist i møtet) 
Vedtakssak 
 
Vedtak: 
Kongepokalen 2022 går til FDJ/IDO. Seksjonen bestemmer 
hvilken gren den skal deles ut i. 
 

Tonje 

73/20-22 Spørsmål fra FDJ/IDO: 

“Latin Style is a relatively new IDO discipline that has 
interested many dancers from several countries.  

After the test period, we hope that soon we will have the 
opportunity to organize IDO championships for this dance 
style. 

Akademiet v/ 
Michelle 
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Since this is a dance style that implies knowledge of the 
technique of Latin dances, it also includes adjudicators who 
are specialists in the same. 

If you have adjudicators who could be delegated to judge the 
Latin Style Championship, please fill out and send the 
attached table till November 15, 2021, to info@ido-
dance.com . 

The adjudicators you nominate go through the verification 
procedure by the IDO Adjudication Committee.  

The adjudicators you nominate may be already licensed IDO 
international judges, but also IDO national judges as an 
additional option in case we do not have enough IDO judges. 
In no case will IDO organize an exam in Latin technique!” 
 
Vedtak: 
Det er behov for et bedre grunnlag fra IDO for å kunne 
behandle saken. 
 

74/20-22 Saker til eventuelt 
 
Vedtak: 

1. Representasjon ND – Hva kan forventes av arrangør? 
Admin sender informasjon til arrangør ifm. NM og 
DOTY og refererer til Arrangørhåndboken. 

 
Diskusjonssak: 

2. Økonomi som barriere 

• Oppfordre til gjenbruk 

• Regelverk FDJ/IDO og Sportsdans er blitt 
jobbet med og endret for nettopp å bidra til å 
senke kostnadsnivået ift. bekledning. 

• Bruktmarked – Kanskje vi kunne organisert et 
bruktmarked ifm. Dance Awards?  

• «Låne krok» i klubb – Den enkelte kan levere 
inn det som ikke brukes og samtidig låne en 
«ny» drakt som passer. Det forventes ikke at 
nye utøvere leverer inn drakter. 

• Klubb med god økonomi kan eventuelt 
sponsre drakter til nye utøvere. 

• All black/All white i FDJ/IDO konkurranser for å 
unngå de store kostnadene på drakter. 

• Stipendordninger for toppidrettsutøvere. 

Anders 
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• Reise/opphold. Enkelte klubber tilbyr 
overnatting i klubblokalene for å dra ned 
kostnadsnivået. 

• Flere lokale konkurranser er ønskelig, 
«skolekonkurranser». 

 
Vedtak: 

3. Status regnskap CDF 2019 og nedleggelse av Romerike 
DK 

• Sissel presenterer regnskapet for CDF 2019 på 
neste HS møte. 

• President besvarer henvendelse fra Romerike 
DK. GS undersøker med Viken IK hvordan HS 
skal forholde seg til privat pantelån og 
klubbens lån fra ND. 
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