Referat
Hovedstyremøte nr. 8
ARBEIDSPERIODEN 2020- 2022
Dato:
14.juni 2021
Tidspkt.: kl. 19.00 – 22.00
Sted:
Teams (digitalt møte)
Tilstede: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Trine Dehli Cleve,
Karianne Heimvik, Sissel Myren, Jan Tore Jacobsen, Bettina Wichmann, Arve Tonning, Trine
Bekken, Kristina N Haugsbø, og Tonje Røiland (adm)
Ikke tilstede: Even Gulli, Kristina N Haugsbø, Ninni K.Torbjørnsen Guttorm, Embla S Kristiansen
Sørensen og Øystein Sæthre
Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak
53/20-22

54/ 20-22

•

Godkjenning av innkalling og referat, samt saker til
eventuelt: Godkjent

•

Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: Nei

•

Saker til eventuelt:
- Deltakelse i NM uten norsk statsborgerskap, men med
oppholdstillatelse i Norge.

Økonomi
1.Orienteringssak
2.Orienteringssak
3.Vedtakssak
1. Kort oppdatering fra One Stop v/GS
2. Budsjettstatus seksjoner og evt. ønsker om omdisponering
av midler
3. Budsjettprosess 2022 v/ Michelle Lindøe Enger
1. Status samordnet rapportering: HS anmodet om å få oversikt over
tallene fra våre klubber for å se om det er noen vi kan bidra med
dersom det viser seg å være store avvik. Legger for ordens skyld
ved rutinen som ble vedtatt under sak 115 i HS-møte 2020, slik at vi
vet hvilke frister vi har satt for oss selv.
2. Freestyle/IDO – Full aktivitet, fokus på digitale konkurranser.
Swing/Salsa – Ingen aktivitet pga koronasituasjonen. Setter fart når
det åpner.
Street styles – Utvikling av dommersystem.
Sportsdans – Investering. Rekruttering gjennom SFO prosjekter og
Merkeprøver.

Ansvar:
Anders

Tonje/
Seksjonsledere/
Michelle

3.Vedtak:
Fordelingsnøkkelen vil ligge til grunn for budsjettprosessen 2022
som starter til høsten.
Følgende punkter vil bli diskutert ifm. budsjettprosessen til høsten
(ikke gjort vedtak på):
-

-

55/20-22

Post 3 – Øremerkede bredde midler
Bør det tildeles midler til forhåndsdefinerte
breddeprosjekter som behandles i AU? Resultatet kan bli at
en seksjon mottar mer midler enn en annen seksjon pga
gode og/eller flere søknader.
Alternativet kan være å fordele breddemidlene uten
forhåndsdefinerte prosjekter?
Post 2 – «Frie midler» - Grunnstøtte til SF
Felles ressurser
-Faste uunngåelige kostnader
-Ønske om å se på en fordeling av midler til seksjon:
Ledersamling, Ting evt. andre poster
-Ta hensyn til våre frivillige/tillitsvalgte. Ledersamlingen/
Dance Awards er ekstra viktig for dem. Lederutvikling er
en del av oppfølgingspunktene i NIF og vi mottar tilskudd
basert på dette.

Nytt navn på seksjonen for Urbane stiler
Vedtakssak

Arve

Vedtak:
Seksjonen for Street styles
56/20-22

57/20-22

Runde rundt bordet
Orienteringssak
-

Prosjektstatus per seksjon – Seksjonsleder
Se over.

-

Prosjektstatus avd. 10 – GS
Dansens Dag – Gjennomført.
Felles konkurranser – Annonseres i nyhetsbrev.
SEO – Kontinuerlig arbeid og oppfølging.
Alle Med – Midler er delt ut for våren. Nye midler deles ut
til høsten.
NDs Dance Camp gjennomføres i år (ble utsatt i fjor).
Klubbutvikling – Kartlegging gjennomført ifm. samordnet
rapportering. 13 klubber vil få besøk av klubbveileder.
Para – Midler er delt ut.

Sanksjonsreglementet
Vedtakssak

Bakgrunn
•

Tinget ga HS fullmakt til å behandle sanksjonsreglementet i
sin helhet. Se vedtak:

Seksjonsledere/
Tonje

Michelle/ Tom
Chr. – Leder
Lovutvalget

•

I tillegg ble det vedtatt røde/gule kort.
o Se vedtak her:
https://www.danseforbundet.no/Dokumenter/Lov%
20og%20organisasjon/Forbundsting/ProtokollForbundsting-til-signering-2.pdf
o Sakspapirer se her:
https://www.danseforbundet.no/Dokumenter/Lov%
20og%20organisasjon/Forbundsting/Saksliste-NY3.pdf

Vedtak:
Sanksjonsreglementet ble vedtatt.
Seksjonene bes utforme grenspesifikke reglement.
58/20-22

Ledersamling eller workshop
Til diskusjon

Tonje

Følgende ble besluttet:
- Workshop der hovedtema er «Rekruttering post covid»
- Lederutvikling – Det vil bli innslag av faglig påfyll knyttet
til lederutvikling. Dette er krav fra NIF ift. tildeling midler.
(Rapportering NIF i okt./nov. hvert år)
- Admin kommer tilbake med forslag til dato og form.

Det kom opp som tema: Samarbeide på tvers av HS, seksjoner,
komiteer og Admin. Kommunikasjon og rollefordeling.
59/20-22

Møteplan for HS og AU - høst 2021
Vedtakssak
Vedtak:
16/8 – AU – digitalt.
20/9 – HS – digitalt – Budsjett «Felles ressurser» presenteres av GS.
18/10 – AU – fysisk møte - I dette møtet bør vi klare å ha klart et
forslag til budsjett for 2022. Breddesøknader/breddemidler til
seksjonene behandles.
15/11 – HS – digitalt - Budsjettet for 2022 vedtas.
13/12 – HS – fysisk møte.

Anders

60/20-22

Eventuelt
-Deltakelse i NM uten norsk statsborgerskap, men med
oppholdstillatelse i Norge.
Vedtak (Plasseres i Arrangørhåndboken):
Deltakelse i nasjonale konkurranser er tillatt uten norsk
statsborgerskap med følgende oppfylte kriterier:
- Oppholdstillatelse i Norge
- Bostedsadresse i Norge
- Medlem i en av NDs klubber/IL
- Man kan ikke delta i hjemlandets mesterskap, representere
hjemlandet i internasjonale mesterskap eller være en del av
hjemlandets lag i samme året som man deltar i NDs
nasjonale konkurranser og representerer Norge i
internasjonale mesterskap.
Bemerk:
WDSF og andre organisasjoner krever derimot statsborgerskap.
Dersom det er et par, holder det at en av dem har norsk
statsborgerskap. I World Games hvert fjerde år, kreves det at begge
har norsk statsborgerskap.
Enkelte andre organisasjoner har et annet regelverk, f.eks. IDO.
Deltakelse i OL krever norsk statsborgerskap.

Anders

