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Referat 
     Hovedstyremøte nr.12 

             Arbeidsperioden 2020-2022 
 
Dato: 17.januar 2022 
Tid: kl.20.00 – 23.45 
Sted: Teams (digitalt møte) 
 
Tilstede: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Trine Dehli Cleve, 
Even Gulli, Karianne Heimvik, Jan Tore Jacobsen, Bettina Wichmann, Trine Bekken og Tonje 
Røiland (adm) 
 
Ikke tilstede: Sissel Myren, Arve Tonning, Ninni K. Torbjørnsen Guttorm, Embla S Kristiansen 
Sørensen, Øystein Sæthre og Kristina N Haugsbø 
 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

81/20-22 • Godkjenning av innkalling og referat, samt saker til 
eventuelt: Godkjent 
 
Saker til eventuelt: 
- AGM - Michelle 
 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: Nei 
 

Anders 

82/ 20-22 Økonomi 
Orienteringssak 
 

• Gjennomgang av regnskapet 2021 i One Stop     
Det endelige regnskapet er ikke klart riktig enda.      

 

Tonje 

83/20-22 Tinget 2022 
Vedtakssak 
 

• Fastsettelse av dato for Tinget 2022 
 
Bemerk: 

1. AGM WDSF legges mest sannsynlig til andre eller 
tredje helgen i juni. 

2. Mesterskap FDJ/IDO siste helg i juni. 
3. NM-veka i Skien siste helg i juni (NRK har bestemt 

dato. Vi kan ikke endre den). 

Tonje 
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4. Trond Søvik, som har ledet Tinget vårt flere ganger, er 
tilgjengelig for oss helgen 18.-19.juni. Dersom Tinget 
skulle bli lagt til en annen helg, må en annen person 
lese seg opp på våre lover, org. håndbok m.m. Dette 
er et stort arbeid. Mulig det finnes en i organisasjonen 
som har lyst å påta seg denne oppgaven eventuelt? 

 
Vedtak: 
Forbundstinget avholdes søndag 12.juni 2022. 
Organisasjonen vil bidra til å få på plass en dirigent. 
Fra og med neste Forbundsting, vil det arrangeres, som 
tidligere, tredje helg i juni. 
 

84/20-22 Representasjon AGM 2022 
 
Vedtak: 
 

• WDSF – 12.juni (digitalt) – Michelle Lindøe Enger 

• WRRC – 11.-13.mars i Helsinki – Sissel Myren 

• IDO – 12.-13.juli i København – Ikke bestemt pt 

• WBTF –Sportsdrill tar hånd om saken selv 
 

Tonje 

85/20-22 Direkte medlemskap i ND: 
1. Dommere 
2. Dance Camp 

Vedtakssak 
 
1.Bakgrunn 
I vår seksjon har vi en del dommere som ikke lenger er 
tilknyttet noen klubb, men på grunn av kravet om 
medlemskap i klubb for å kunne dømme blir disse satt som 
dommere for de ulike klubbene. Dette er en utfordring fordi 
det «tar» dommerplass fra dommere som faktisk er tilknyttet 
klubb, da to dommere fra samme klubb ikke kan dømme i 
samme dommerpanel. I tillegg gjør det dommerkabalen til en 
større utfordring enn den kunne vært.  
 
Vi ønsker å rette et forslag om at uavhengige dommere kan 
tegne medlemskap til ND og dermed dømme uavhengig av 
klubb. Med dette også krav om at man ikke kan ta 
treneroppdrag fra klubber måneden før en konkurranse man 
skal dømme - på samme måte som med internasjonale 
dommere. 
 
 

1.Bettina/ 
2.Tarjei 
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Direkte medlemskap til ND vet vi er blitt benyttet i Street 
styles for å få inn flere utøvere, og vi håper det er mulig å 
lage en løsning på dette for dommere også. Vi har så mange 
dyktige uavhengige dommere som vi ønsker å beholde, og 
etter dialog med flere dommere er denne løsningen et stort 
ønske fra mange. 
 
2.Bakgrunn 
NDs hovedmål er å skaffe flere medlemmer, ref. 
strategiplanen vår. Vi ønsker å benytte Dance Camp til 
nettopp dette, et rekrutteringsverktøy. 
Vi vil nå hele Danse Norge med et attraktivt produkt som er 
åpent for alle. Det vil være mulig å bli direkte medlem 
dersom man ønsker den rimeligste prisen og ikke er 
klubbmedlem i dag. Men man kan også velge å ikke bli 
medlem, men da til en høyere kostnad. 
 
Vedtak: 
1.Dommere kan bli direkte medlemmer i ND. Kriterier 
utarbeides og vedtas av HS. 
2. Dance Camp kan være åpen for alle og prisen på deltakelse 
skal differensieres på om du er medlem eller ikke medlem. 
Det åpnes for et direkte medlemskap i ND for de som ikke er 
medlem fra før, det skal lønne seg å være medlem i ND. 
 

86/20-22 Prosjektoppdrag i seksjonene  
Diskusjonssak (Sak 1 og 2) 
 
Sak 1 
Bakgrunn 
Det er flere seksjoner som tenker på å tilby prosjektoppdrag 
tilknyttet toppidrett. I den forbindelse kan det være nyttig å 
kjenne til følgende: 
 

1. Det beregnes ikke feriepenger, arbeidsgiveravgift 
m.m. dersom vedkommende er selvstendig 
næringsdrivende.  
Vedkommende må selv stå for utstyr o.l. Prosjektet 
spesifiseres og det settes et tak for hvor mye som kan 
faktureres.  

2. Dersom vedkommende ikke er selvstendig 
næringsdrivende, vil det beregnes feriepenger, 
arbeidsgiveravgift, pensjon m.m. ND må også stå for 
utstyr og IT utgifter (NIF). 
  

Sak 1 – 
Anders/Tonje 
 
Sak 2 - Jan Tore 
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GS er ansvarlig for å signere kontrakten om 
prosjektoppdraget faller inn under pkt.1 eller 2.  
 
Les også: https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/for-
oppstart/arbeidstaker-eller-naringsdrivende/ 
 
Den enkelte seksjon som ønsker å tilby/tilbyr betalte 
prosjektoppdrag, bes presentere dette i HS møtet. Det bør 
komme tydelig fram hvilke midler som omdisponeres. I tillegg 
er det viktig å se på varigheten av oppdraget. Minner om at 
det er Ting i juni 2022 
 
Sak 2 (Fra Seksjonen for Sportsdans og Linedance) 
Bakgrunn 
 
Seksjonsstyrets oppgave er den strategiske utviklingen av de 
enkelte grener innen den enkelte seksjon.  
Slik situasjonen har vært over en lenger periode er 
Seksjonstyret pålagt en økende mengde administrative 
oppgaver. 
I tillegg, til tross for enighet om forenkling av 
arbeidsprosesser ved bruk at tekniske hjelpemidler, tar det 
utfordrende lenge å få felles tekniske ressursers på plass og 
oppgaver utført. 
 
Da NDs felles administrative servicesenter ikke har 
arbeidskapasitet til å støtte Seksjonsstyret med de ulike 
administrative behov vi har, grunnet deres store 
arbeidspress, fremmer vi ønske om muligheten til å ansatte 
eget administrativ personale til å supportere den 
administrative driften av grenseksjonen. 
Dette slik at vi skal ha mulighet til å gi våre kunder: klubber 
og utøvere, den support og oppfølging de trenger for at vi 
sammen skal kunne videreutvikle grenene våre. 
 
Konklusjon på diskusjon: 
Regelverket er forstått og hver enkelt seksjon forholder seg til 
det. Det er satt av midler fra seksjonens eget budsjett. 
 

87/20-22 Saker til eventuelt 
 
Saken om AGM overføres til neste HS møte pga tiden ikke 
strakk til. 

Anders 
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