
    

 

 

                                        

 

                                            Referat 

 Hovedstyremøte nr. 9 

ARBEIDSPERIODEN 2020- 2022 

 

                                                Dato:        20.september 2021 

                                          Tidspkt.:  kl. 19.00 – 23.40 

  

 

 

Sted:         Teams (digitalt møte)    

          

Tilstede: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Trine Dehli Cleve, Even 

Gulli , Karianne Heimvik og Sissel Myren, Jan Tore Jacobsen, Bettina Wichmann, Arve Tonning, 

Trine Bekken og Tonje Røiland (adm) 

 

Ikke tilstede: Ninni K.Torbjørnsen Guttorm, Embla S Kristiansen Sørensen, Øystein Sæthre og 

Kristina N Haugsbø 

 

Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 

  

61/20-22 • Godkjenning av innkalling og referat, samt saker til 

eventuelt:  

- Innkalling og referat godkjent 

- Saker til eventuelt: 

o Handlingsplan Akademiet 

 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: Nei 

 

• Kort presentasjon av resultater SEO 2021  

v/Thomas Dehli Cleve 

 

Anders 

62/ 20-22 Økonomi: Budsjettet 2022 – Felles Ressurser 

Vedtakssak  

 

• Presentasjon budsjett 2022 – Felles ressurser  

 

Vedtak: 

Budsjett 2022 – Felles ressurser vedtatt (vedlagt). 

 

Tonje/ Michelle 

63/20-22 Organisasjonshåndboken 

Vedtakssak 

 

Vedtak: 

- Org. boken er et levende dokument som oppdateres 

fortløpende og godkjennes av HS (i første HS møte etter 

endringer). 

- Endringer vedtatt i dette HS møtet oppdateres av Admin. 

 

Tonje 

64/20-22 Dommerkomite seksjoner 

Vedtakssak 

 

- Saken behandles per e-post da det ikke var tid til å behandle 

den i selve møtet. 

Michelle 



65/20-22 Reglement for dommere 

Vedtakssak 

 

Saksgrunnlag: 

Seksjonen for Sportsdans & Linedance har den senere tiden 

oppdaget avvik mellom ulike dokumenter når det gjelder dommer 

sammensetning for norske sportsdans og linedance konkurranser. 

 

Reglene er forankret i dette dokumentet: felles dommerkriterier 

datert 26.09.2019 - link Siden dette dokumentet var sist oppdatert 

har systemet som benyttes til å dømme NM Sportsdans for elite 

klassene blitt endret til AJS 3.0 slik at kriteriene møter ikke 

systemets behov mht antall dommere. 

 

Vedtak: 

I Norgesserien skal det benyttes minimum 5 dommere, hvorav 

minst 3 er utenlandske. 

 

I NM Sportsdans hvor standard/latin og 10-dans avholdes hver for 

seg skal det benyttes minimum 8 dommere med gyldig WDSF A-

lisens, hvorav minst 6 er utenlandske i de klasser det dømmes etter 

AJS 3.0 systemet. De klasser som dømmes etter ranking systemet 

skal benytte 7 dommere, hvorav minst 5 er utenlandske. 

 

I NM Sportsdans hvor standard, latin og 10-dans avholdes samtidig 

skal det benyttes 12 dommere totalt med gyldig WDSF A-lisens 

hvorav minst 8 er utenlandske. Det deles så inn i 3 ulike paneler 

med 8 dommere hvorav minst 6 dommere per panel er utenlandske 

for alle klassene som dømmes etter AJS 3.0 systemet. For klasser 

som dømmes etter ranking systemet skal det benyttes 7 dommere, 

hvorav minst 5 er utenlandske. Panelene settes sammen av 

Dommerkomiteen på forhånd, eventuelt med hjelp av 

konkurransens hoveddommer ved behov.  

 

I NM Linedance benyttes minimum 5 dommere, hvorav minst 3 er 

utenlandske. 

 

Til regionale konkurranser skal det benyttes minimum en regional 

(D1) dommer som er fra arrangør regionen (kan være 2) og 

minimum en nasjonal (D2) dommer. 

 

Alle konkurranser skal ha en hoveddommer som er øverste 

ansvarlig for konkurransen og tar seg av eventuelle reglementsbrudd 

og andre viktige oppgaver som oppstår i løpet av arrangementet. 

Rapport sendes seksjon/region etter endt arrangement. 

 

Jan Tore 

 

66/20-22 Nominasjon av Santino Mirenna som dansernes representant i 

Seksjonsstyret for Sportsdans og Linedance 

Vedtakssak 

 

Vedtak: 

Nominasjon vedtatt. 

 

Jan Tore 

 

67/20-22 Representasjon NM høst 2021 

 

- Saken behandles per e-post da det ikke var tid til å behandle 

den i selve møtet. 

 

 

Michelle 

 

https://www.danseforbundet.no/Dokumenter/Konkurranser%20og%20reglement/Trener%20og%20dommer/Felles-dommerkriterier_05_10_19.pdf


68/20-22 Eventuelt 

 

Handlingsplan Akademiet 

- Saken behandles per e-post da det ikke var tid til å behandle 

den i selve møtet. 

 

 

Anders 

 

 

 

 

 


