
 

   

Tinget 2018 

16.-17 . juni 
Moxy Oslo X, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten 

Lørdag 16. juni 

Kl. 09.00  Registrering  
Kl. 10.00   Tinget åpner 
    Åpning og hilsener 
    Åpning av Forbundstinget ved Fungerende President Anders Gogstad 
    Hilsninger 

Kl. 11.30  Medlemsmøte freestyle og IDO  
    Medlemsmøte swing og salsa 

Kl. 13.00  Lunsj 
Kl. 14.00   Medlemsmøte sportsdans 
     Medlemsmøte sportsdrill 
     Medlemsmøte urbant 

Kl. 16.00   Felles til 18.00  
Kl. 19.00    Apritif  
Kl. 20.00    Middag 

Søndag 17.juni  
Kl. 10.00   Forbundsting 

Kl. 13.00   Lunsj  
Kl. 14.00  Forbundsting 

Kl. 17.00  Tinget avsluttes 

Velkommen! 
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Sak nr. 1   Godkjenning av de fremmøtte representanter 

 

    Forslag til vedtak: Listen over representanter godkjennes.  

I henhold til lov for Norges Danseforbund, §15, møter på forbundstinget med stemmerett: 

1) a)  Forbundsstyrets tingvalgte medlemmer (president. 1. og 2. visepresident,        

   ungdomsrepresentant og 2 styremedlemmer). 

  b)  Representanter fra klubber etter følgende skala 

• 1-200 medlemmer     = 1 representant  

• 201-  500 medlemmer   = 2 representanter 

• 501 eller flere medlemmer   = 3 representanter 

2) Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av   

 styret etter fullmakt. 

3) Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av særforbundet.   

 Reiseutgiftsfordeling skal benyttes. 
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4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor     

 utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

a) Lederne i de faglige tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem  

      dersom leder er forhindret fra å møte. 
b) NDs kontrollkomité på tre medlemmer og to vararepresentanter 

c) Valgkomiteens medlemmer 

d) Revisor 

e) Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale- og forslagsrett i de   

   saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på NDs forbundsting.  

 f)  NDs administrative leder 
g) Sanksjonsutvalgets leder 

h) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor   

   regionstyrets arbeidsområde: Regionstyrenes leder eller dennes stedfortreder 

5) På forbundstinget kan følgende møte med observatørstatus: 

• NDs øvrige komité- og utvalgsmedlemmer 

• Delegater på grenseksjonens medlemsmøter som ikke er oppnevnt som delegat på     

   forbundstinget. 

Sak nr. 2  Godkjenning av innkalling, forretningsorden og sakslisten 

 

    Forslag til vedtak: 

    Innkallingen godkjennes 

    Den fremlagte forretningsorden godkjennes 

    Sakslisten godkjennes 

Forslag til forretningsorden  

  Tinget og seksjonens medlemsmøter ledes av valgte dirigent 

  Referat føres av de valgte sekretærer  

  Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for  

 innledningsforedraget og for de representanter hvis forslag står på sakslisten, settes taletiden til 3   

 minutter første gang og 2 minutter andre og tredje gang.   

    Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutts taletid.     

 Dirigenten kan foreslå forkorting av tale tiden og sette strek for de inntegnede talere   Forslag 

kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.   

    Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med representantens navn og   

   klubb.  

    Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes frem etter at strek er satt,   

   eller etter at saken er tatt opp til votering.  
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  Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som Norges     

 Danseforbunds lov fastsetter. 

  Forslag og vedtak føres inn i protokollen med avgitte stemmer for og i mot.  

 
Sak nr. 3  Valg av dirigent, sekretærer, tellekorps og to representanter til å undertegne   

   protokollen. 

    Forslag til vedtak: Foreslåtte personer velges. 

Innstilling: 

- Dirigent: Trond Søvik 

- Sekretærer: Anne Cathrine Røste og Eirik Bolme 

- Tellekorps: Lise Norheim og Arve Tonning 

- Underskrivere av protokoll: Ane Omdal Aune og Kari-Lis Eriksen 

Sak nr. 4  Behandle innkomne forslag  

 

Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og den nye lovnormen.  

Sak 4.1 Ny lov 

Vedlagte lovforslag er en revidering av Norges Danseforbunds lov samt følgende forslag til lovendringer: 

Fullstendig lovforslag er her: 

Endring av §1 Norges Danseforbund  

Se lovforslaget 

§2  Organisasjon 

Se lovforslaget 

§15 foreslås endret: 

§ 15  Representasjon på særforbundstinget 

(1) På særforbundstinget møter med stemmerett: 

a) Medlemmer av Norges Danseforbunds hovedstyre. 

b) Representanter fra regioner og/eller idrettslag etter følgende skala1: 

                                                      
1 Representasjon til særforbundsting bestemmes i særforbundets lov, dog slik at idrettslagene skal være 

representert. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/Lov-2018-24.5-2018-med-kommentarer-7.pdf?mtime=20180615200331
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Seksjon                                        = 1 representant (leder) 

Region       = 1 representant (Ny) 

1-100 medlemmer    = 1 representant 

101- 300 medlemmer   = 2 representanter 

301 eller flere medlemmer  = 3 representanter 

Forslag til tillegg i §17 (1) bokstav j: 

«Særforbundstinget skal (…) 

Velge følgende tillitsmenn/kvinner for tingperioden: 

1.  Ankeutvalg bestående av leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem. Et av de faste       

 medlemmene må være jurist. 

1.  Forslag og begrunnelse 

Norges Danseforbunds sanksjonsreglement legger opp til en to-instansbehandling av sanksjonssaker, 

med sanksjonsutvalget som førsteinstans og appellutvalget som ankeinstans. Etter gjeldende §4-3 kan 

imidlertid seksjonsstyret sende saken videre til sanksjonsutvalget dersom seksjonsstyret anser det er 

behov for det eller dersom habilitetshensyn tilsier det. I slike tilfeller mister man muligheten til å få prøvd 

saken i to instanser. Erfaringen er at seksjonstyrene ofte er inhabile og at sakene derfor kun blir 

behandlet av sanksjonsutvalget. 

Sanksjonsreglementet er gitt i medhold av NIFs lov § 11-2 og det er ikke noe krav etter denne 

bestemmelsen om et to-instanssystem. Sanksjonsreglementet legger imidlertid opp til et to-instanssystem 

og det kan synes utilsiktet at man mister overprøvingsmuligheten etter §4-3.  

Sanksjonsutvalget foreslår derfor at reglene endres slik at sanksjonsutvalget behandler sakene i første 

instans og at ND velger et ankeutvalg som behandler sakene med endelig virkning i andre instans. 

På denne måten sikrer man et to-instanssystem hvor sakene blir behandlet av valgte organer for 

tvistesaker, og at seksjonsstyrene i stedet kan arbeide med utvikling av idretten. Det er også vanlig i andre 

særforbund med sanksjonsutvalg og ankeutvalg. 

Dersom § 17 (1) j endres , må tilsvarende endres i § 26:  

Forslag til ny § 26. Eksisterende paragrafer forskyves tilsvarende: 

«§ 26 ANKEUTVALGET 

Ankeutvalget skal være fritt og uavhengig. Ankeutvalget velges på forbundstinget etter innstilling fra 

hovedstyret. Ankeutvalget skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Et av de faste medlemmene må 

være jurist. Dette medlemmet kan oppnevnes dersom hovedstyret ikke finner kandidater med egnet 

bakgrunn blant valgbare medlemmer i Norges Danseforbund. Ankeutvalget behandler avgjørelser fattet av 

sanksjonsutvalget, men bare så langt anken gjelder tolkningen av reglementet som ligger til grunn for 

avgjørelsen. Kjønnssammensetningen i ankeutvalget følger NIFs lov §2-4. NIF lover §§ 2-5 til 2-9 

vedrørende habilitet og valgbarhet gjelder også for ankeutvalget. 
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Begrunnelse 

Endring i § 17 j 

Velge følgende tillitsmenn/kvinner for tingperioden: 

Endret til: 

Foreta følgende valg: 

a) President, 1. visepresident og  

b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 

Minst et av styrets faste medlemmer skal ved valget være 26 år eller yngre. 

§17 9.2 ledd foreslås fjernet:  

Seksjonsledere tiltrer særforbundsstyret som fullverdige styremedlemmer med seksjonenes nestledere 

som personlige vararepresentanter. 

Begrunnelse:  

I følge lovnormen kan i stedet for leder/nestleder betegnelsen president/visepresident eller lignende 

anvendes. Det er videre opp til særforbundet hvor mange styrerepresentanter som skal velges på Tinget. 

Erfaring fra perioden viser at det er vanskelig å lede et styre med 13 personer, og foreslår derfor et styret 

bestående av 6 personer, med 2 vararepresentanter. 

 

Tillegg i §22: 

§ 22 Grenseksjonene 

Se lovforslaget 

 

§23 Foreslås fjernes i loven: 

Se lovforslaget 

 

 

Vedtakssak: Lovendring 

NDs lov er revidert etter ny lovnorm . 

Hovedstyrets forslag til vedtak: Foreslåtte lovendringer vedtas. 

 

 

4.1.2 Forslag til endring i sanksjonsreglementet (1) 

Forslag til valg av ankeutvalg - endringer i Sanksjonsreglementet for Norges Danseforbund 

2. Endringer i regelverk 
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  Forslaget innebærer endringer i både NDs lov og sanksjonsreglementet. 

2.1  Endringer i Sanksjonsreglementet 

  Se eget vedlegg (sanksjonsreglement med markerte endringer). 

Hovedstyrets innstilling til vedtak: Forslaget støttes  

4.1.3: Forslag til endring i sanksjonsreglementet (2) sanksjonsreglementet: Kort for dårlig oppførsel 

Kort for dårlig oppførsel under konkurranse - meldt inn av akademiet: Norges Danseforbund ønsker å 

innføre utdeling av kort for dårlig oppførsel. 

Kort skal kunne deles ut til utøvere, dommere, arrangør og publikum ihht til eksisterende 

sanksjonsreglement. 

Begrunnelse: 

Vi ønsker alle en idrett hvor man blir glad for gode resultater, og respekterer de mindre gode. Det er lov 

å være skuffet over, eller uenig i et resultat, men kritikkverdig og utagerende oppførsel skal likevel ikke 

forekomme i en konkurranse hall eller arena. En normal, sivilisert og det som ansees for vanlig høflig 

framtreden og væremåte er forventet fra utøvere, publikum, arrangør og dommere. 

Det er for eksempel ikke tillatt å kaste premien, velte seierspall, vise finger eller uttrykke muntlig i 

form av ukvemsord at man er sint eller skuffet. Det er også null-toleranse for rasistisk tilrop og 

ytringer. Ingen skal komme med ‘mobbende’ bemerkninger om andre utøveres klær/antrekk/ 

kroppsfasong, væremåte, eller språk/hudfarge. 

Dommere har for eksempel ikke lov til å ha kontakt med par/foreldre/trenere, uten etter avtale med 

Hoveddommer. 

Det har vært en del overtramp under konkurransene våre, og vi ser at det er behov for å kunne 

sanksjonere mindre forseelser på stedet. Dette er utgangspunktet for ønske om å kunne dele ut kort for 

dårlig oppførsel under NDs konkurranser. 

Forslag til endring: 

Kapittel 3 – Sanksjoner som kan ilegges 

-  Ny §3-2: 

Sanksjoner som kan anvendes under konkurranse er: 

(1) Gult kort: Irettesettelse. 

(2) Rødt kort: Sanksjon ihht §3-1. 

(3) Ved tre gule kort gis et rødt. 

- Gammel §3-2 blir til ny §3-3. 

Kapittel 4 – Avgjørelsesmyndighet 

- Ny § 4-1: Hoveddommer er den ansvarlige personen på alle konkurranser i ND regi.  

Hoveddommer skal kontaktes, eller informeres dersom noe upassende inntreffer under konkurransen. Gult 

kort kangis av hoveddommer alene. Rødt kort gis av jury, som også bestemmer sanksjonen. Juryen består 

av hoveddommer (kan ikke være fra arrangør-klubben), konkurranseleder og representant fra ND (krets, 

region, hovedstyret, admin). Dersom hoveddommer selv er vitne til regelbruddet kontaktes de andre i 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/Forslag-til-sanksjonsreglement-i-Norges-Danseforbund.pdf?mtime=20180531152351
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juryen. Dersom Hoveddommer ikke selv så hva som hendte, må de to andre kunne bekrefte det som 

skjedde. To av disse tre personene må ha sett episoden for det kan sanksjoneres. 

- Ny § 4-2: Saker etter dette reglementet, med unntak av sanksjoner gitt under konkurranse, 

avgjøresi sanksjonsutvalget 

- Ny § 4-5 Anke på vedtak i konkurransejuryen ihht § 4-1 behandles av seksjonsutvalget. 

Hovedstyrets innstiling til vedtak: Forslaget støttes 

Tingforhandlingene fortsetter søndag 17. juni kl. 10.00.  

 
 

 

 

 Sak 4.2 Lojalitet til Norges Danseforbund 

Oppfølging av sak 1 fra tinget 2016: (Klippet fra protokollen) 

Forslag: 

Norges Danseforbund bør premiere de som støtter ND 100 prosent (lojalitet til barneidrettens 

bestemmelser) og idrettens verdier. Vi ønsker at ND tar en gjennomgang av utdeling til konkurranser 
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og hvilke kriterier som ligger til grunn. Vi ønsker også en god gjennomgang av habilitet når det gjelder 

prioriteringer, vedtak i saker som angår ND. 

Begrunnelse for forslaget: Vi har over lengre tid observert aktører/personer/klubber som har en fot både 

i konkurrerende forbund og i ND. For oss som støtter ND og er lojale 100 prosent, føles det ikke riktig at 

klubber kan ha utøvere på begge sider, de får pose og sekk på begge kanter. Siste dråpe var at nå NDF 

velger å arrangere NM, uten å få noen konsekvenser for dette. 

Vedtak: Idrettsstyret vedtok 8.desember følgende vedtak vedr lojalitet til idretten: Det en grunn- leggende 

forutsetning for medlemskap og deltakelse i norsk idrett, å opptre lojalt i samsvar med idrettens 

verdigrunnlag, regelverk og demokratisk fattede vedtak. Det påhviler alle organisasjonsledd å sørge for at 

medlemskap, representasjon, tillitsverv og oppgaver forøvrig, er forbeholdt personer og organisasjonsledd 

som respekterer dette. 

Forslag om at Norges Danseforbund bør premiere de som støtter ND 100% og idrettens verdier vedtas. 

Hovedstyret følger opp saken. 

Forslag til vedtak som legges frem på tinget: 

Vedtaket er allerede fattet, så det som gjenstår er å sørge for at dette faktisk skjer i praksis, og definere 

hvordan denne ”premieringen” skal foregå.Det blir vanskelig å lage klare rutiner eller generelle prinsipper 

for en slik sak som kan forekomme i meget ulike scenarier i forskjellige grener. 

Forslag: 

• Alle midler som tildeles klubb/seksjon/region skal forbeholdes dansere i ND eller brukes til å     

 rekruttere nye medlemmer. Dansere som ikke er medlem av kan evn delta til en usubsidiert pris. 

• Det er obligatorisk at det i alle styrer i alle ledd gjennomføres en ”habilitets-runde” i starten av 

hvert    møte, for å kartlegge om det er personer er inhabile i de aktuelle saker. 

• Det skal gjøres en gjennomgang av kriteriene for tildeling av konkurranser i alle grener, for å sørge   

 for at denne er rettferdig og i tråd med vedtaket om lojalitet. Seksjons-/komiteleder fremlegger    

 følgende angående tildeling av konkurranser i sin gren: 

Hvordan skjer dette i deres gren? Hvilke kriterier ligger til 

grunn? 

Hvem beslutter? 

Hvordan skal vedtaket om lojalitet 

best følges opp i deres gren? 

  

Frestyle/IDO: Utlyser alle konkurranser, det er kriterier for tildeling blant annet at man har arrangert 

mindre konkurranser. Klubbene kan ikke sende utøvere til konkurranser som er i konkurrerende forbund. 

Klubber som sender utøvere til disse konkurransene får ikke tildelt konkurranser i Norge via ND. 

Urbant: Utlyser alle konkurranser, bortsett fra battle, som er et prosjekt for rekruttere inn nye klubber. 

Sportsdrill: Utlyser konkurranser, hall er en begrensing for å kunne arrangere og avgjørende for hvem som 

blir tildelt konkurranser. 

Swing: Har utfordring med å få arrangører. Tildelinger foregår etter demokratiske prinsipper. 
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Sportsdans: Konkurranser går på omgang, dersom det er et flere søkere på konkurransene. 

Sak 4.3 Barneidrettsbestemmelsene 

Sak fra tinget 2016: Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe med ulike tiltak innenfor 

barneidrettsbestemmelsene og jobber for en løsning der særforbundene selv kan gi dispensasjon der dette 

er det beste for barnet. 

Forslag til tinget Norges Danseforbund 

Introduksjon 

Barneidrettsbestemmelsene ble endret 2015. De har nå fått virke en stund, og på bakgrunn av erfaringer 

og dispensasjonssøknader, foreslår vi enkelte justeringer.  

Bakgrunn: 

Barneidrettsbestemmelsene består av et kapittel om barns «rettigheter» og et kapittel om 

«bestemmelser». Sistnevnte har preg av påbud og sanksjoner.  

Barnas rettigheter er normative og gir god rettledning i hvordan vi må sikre barn et godt tilbud innenfor 

idretten. Rettighetene styrker barnas egenverd og retten til å følge sine interesser. Når det kommer til 

bestemmelsene om konkurranser er disse absolutte og man har liten eller ingen mulighet til tilpasning. 

Det enkelte barns ønsker, modenhet og motivasjon blir ikke vektlagt. Det kan synes som man overser 

foreldres juridiske ansvar for barnets beste når det gjelder helse, trivsel og interesser. For enkelte barn 

vil bestemmelsene virke slik at man ikke får sikret sine rettigheter til deltakelse, og retten til å bli hørt 

om forhold i eget liv.  

Barnekonvensjonen er, som dere vet, en internasjonal konvensjon som «barnerettighetene og 

bestemmelsene» bygger på. I «Barnekonvensjonen» er rettighetene til barna det overordnede, og det er 

eksplisitt beskrevet retten til å delta i sosiale og kulturelle aktiviteter. Det foreslås endog at disse foregår i 

et internasjonalt samarbeid.  Barneombudet har kjempet for barnas rett til å bli hørt i saker som angår 

dem, og det er oppgitt at barn helt ned i 6-7 års alder har kompetanse på forhold i eget liv. Det kan virke 

unødvendig og kunstig at frivillig aktivitet skal pålegge foreldre og barn fastlåste aldersgrenser, som ikke 

er tilpasset barns individuelle forskjeller, og på den måten hindre deltakelse i ønsket aktivitet.  

Et annet viktig forhold som i høy grad spiller inn, er arbeidsinnvandringen til Norge, der de største 

gruppene kommer fra land som kulturelt sett ligger nært de grenene vårt forbund ivaretar. I  

«Barneidrettsbestemmelsene» er det fastsatt at barn kun kan reise til idrettsarrangement / konkurranser i 

Norden eller Barentsregionen. Nye innvandrergrupper skal inkluderes i idretten. Dette er et viktig 

satsningsområde, som gir økt aktivitet til klubbene. Vi mener denne økningen kunne vært større. Kanskje 

kan man gå så langt som å si at det er diskriminerende å ikke tillate disse barna deltakelse i 

idrettsarrangement i opprinnelig hjemland. For en del av utøverne våre, er Storbritannia og Irland den 

eneste reelle muligheten for å treffe utenlandske utøvere for trening, festivaler og konkurranser.  For 

andre grener er det Nord Europa som er gjeldende, og atter andre Skandinavia. 
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 Vi opplever at mellomperioden – 11 til 13 år – avgrenses på en måte som hemmer klubbenes vekst og 

enkelte utøveres motivasjon, utvikling og idrettsglede. Kanskje er det andre idretter som også har denne 

geografiske utfordringen. 

Det er dessverre også en kjensgjerning at vårt forbund fortsatt må konkurrere med private aktører når det 

gjelder å tiltrekke seg utøvere. At kjerneområdene for vår aktivitet faller utenom de «lovlige» områdene 

utenfor Norge, er selvsagt en ulempe for oss. Vi forstår at dette ikke er et argument, men allikevel en kilde 

til frustrasjon for oss. 

Forslag til justering av «Barneidrettsbestemmelsene» som hindrer deltakelse for barn.  

a)   I pardans hvor det ofte er spredning i alder foreslås det at man i konkurranser tillater å følge eldste 

deltaker også når yngste deltaker er under 11 år. Imidlertid må ikke aldersforskjellen overskride to år. 

Begrunnelsen er at det ikke skal bli et uforholdsmessig stort nivåhopp i det den yngste fyller 11 år, 

ettersom paret da blir plassert i aldersklasse i henhold til alderen til den eldste i paret. Paret blir da nødt til 

å hoppe over en aldersklasse (klassen for 11-åringer). Det er viktig at parene får en jevn og naturlig 

progresjon i sin utvikling, og ikke må forsere store sprang i nivå. Et annet poeng, som muligens kan virke 

søkt, men som ikke desto mindre er viktig i pardans, er den generelle forskjellen på utviklingen hos gutter 

og jenter. b)   Vi ønsker at Nord Europa skal erstatte «Norden og Barentsregionen». Eventuelt at 

avgrensede geografiske områder tilpasses den enkelte gren. I tillegg ønsker vi å åpne for at barn med 

innvandringsbakgrunn skal kunne utøve sin idrett når de besøker familie og lignende i sitt 

opprinnelsesland. 

Hovedstyrets forslag til vedtak: Hovedstyret jobber med forslaget frem mot Idrettstinget 2019 

 
Sak nr 4.4 Varslede endringer i forhold til innkreving og organisering av kontingent til særforbund. 

Saken blir behandlet under sak 7: Kontingenter og avgifter 

Følgende forslag fremmes av: 

Danseregion Nord-Norge og deres ledersamling 12.-13. mai 2018 

Forslaget gjelder: Varslede endringer i forhold til innkreving og organisering av kontingent til særforbund. 

Kontingent og eventuelle endringer av denne må fortsatt kunne skje via kjente systemer. 

En eventuell endring i systemet for medlemshåndtering og innkreving av kontingent skal sendes ut på 

høring til klubbene i god tid før vedtak fattes. 

Begrunnelse for forslaget: 



 

Norges Danseforbund, Forbundstinget 16.-17. juni 2018 – Moxy hotell, Skjetten 12 

Vi mener at det er svært uheldig å koble inn et system som forvirrer klubbene med medlemsregistrering 

ytterligere, når klubbene endelig begynner å få kontroll på KlubbAdmin. Siden KlubbAdmin er det 

verktøyet som er tatt i bruk for å registrere medlemmene elektronisk, må vi heller legge press på å kunne 

videreutvikle dette slik at en kontingent som eventuelt skal vris over fra klubbene og over på 

enkeltmedlemmet, fortsatt skal kunne tas betalt for via KlubbAdmin. Dette selvsagt avhengig av ordlyden i 

vedtak om hvordan kontingenten skal betales.  

Vi kan ikke skjønne annet enn at det må være mulig i dagens teknologiske verden å videreutvikle ett kjent 

verktøy, i stedet for å bringe inn noe nytt. 

Ledersamlingen i region Nord-Norge ber også om at følgende tas i betraktning: En ordning der det skal 

kreves inn 100,- kr for hvert medlem i tillegg til medlemskontingent og lisenser/konkurranselisenser vil 

sannsynligvis medføre merarbeid i forhold til registrering og innkreving. Hvordan er dette tenkt løst? 

For klubber med mange medlemmer vil dette forslaget få store økonomiske konsekvenser. Det vil i tillegg 

også være en risiko for at medlemmer forsvinner. 

Hovedstyrets forslag til vedtak: Forslaget støttes ikke 

Sak 4.5 Digitale løsninger for klubbene 

 Saken blir behandlet under sak 7 Kontingenter 

og avgifter 

Følgende forslag fremmes av: 

Danseregion Nord-Norge og deres ledersamling 12.-13. mai 2018 

Forslaget gjelder: Digitale løsninger for klubbene 

Varslede endringer i forhold til digitale løsninger for klubbene 

Begrunnelse for forslaget: 

Ledersamlingen for Danseregion Nord-Norge kommer med ett krav for digitale løsninger. 

Vi ønsker at vi får ett system, der klubbene kan få gjort alt de trenger i klubbhverdagen. Hvilke løsninger 

dette blir må vi få en administrativt og økonomisk analyse på for å få det beste verktøyet for klubbene. 

Denne analysen må også legges frem for medlemsklubbene før vedtak for å sikre en demokratisk prosess. 

KlubbAdmin har gitt mye frustrasjon igjennom flere år – og vi mener at klubbene nå ikke må pålegges å 

bytte system før en slik analyse er på plass – og dermed også flere frustrasjoner på at man nå evt. skal 

bytte system. Skal man bytte så må det være en helhetlig tanke som er gjennomtenkt på alle mulige måter.  

Hovedstyrets forslag til vedtak: Forslaget støttes ikke  

Sak 4.6 Fjerning av grunnlisens for utøvere og frivillige  

Saken behandles under sak 7: Kontingenter og avgifter 

Forslag fra Sula Danseklubb: 

Fjerning av grunnlisens fra utøvere og frivillige , tilbake til kontingent fakturert direkte til klubb. 
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Vi håper at grunnlisens kan frafalle da denne svært ofte blir blandet sammen med konkurranse lisens. 

Samtidig er det ekstra belastende med så mange direktekostnader fra forbund ut til utøver. 

Det er stort fokus på å holde kostnadene nede i klubbene, slik alle skal få mulighet å delta i idrett, Derfor 

viktig at de ikke blir belastet så mange gebyr for å kunne få delta på våre konkurran-ser, kurs etc. Vi mister 

lett utøvere da og flere trekker seg fra å delta på konkurranse. 

Forslag til vedtak: 

Grunnlisens til utøvere og frivillige arbeidskraft i danseklubber frafaller. Klubber blir fakturert med en 

kontingent pr år. 

Hovedstyrets innstiling til vedtak: Forslaget støttes ikke  

Sak 4.7 Navneendring for regionene 

Følgende forslag fremmes av: Danseregion Nord-Norge  

Forslaget gjelder: Navneendring for regionene 

Dagens navn: «Danseregion + tillegg for hver enkelt region», foreslås endret til: «Danseforbundet region + 

tillegg for hver enkelt region» 

Begrunnelse for forslaget: 

Styret for Danseregion Nord-Norge ønsker å bringe inn saken om navneendring for regionene inn for 

behandling på Tinget 2018. 

Årsaken er dialog med aktuelle samarbeidspartnere for regionstyret. Når vi presenterer oss som 

«Danseregion Nord-Norge», så blir det ikke alltid tatt som en del av Norges Danseforbund. Dette ser vi at 

fører til å forklare sammenhengen, og tar ekstra tid – noe vi opplever som unødvendig i en hektisk hverdag 

som tillitsvalgte.  

Vi foreslår derfor at danseregionene blir døpt om til: «Danseforbundet region Nord-Norge/ Midt-Norge/ 

Vest-Norge/Øst-Norge slik at koblingen til Norges Danseforbund blir mer tydelig. Saken har også vært 

luftet for administrasjonen sentralt og vi ble der også anbefalt å melde den inn som sak. 

Hovedstyrets innstilling til vedtak: Forslaget støttes ikke 

Nytt forslag: Regionene kan benytte felles logo, der det går frem at regionene er en del av Norges 

Danseforbund: 
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Sak 4.8 Norges Danseforbunds Klubbutviklingsstige 

Følgende forslag fremmes av: 

Danseregion Nord-Norge og deres ledersamling  

Forslaget gjelder: Norges Danseforbunds Klubbutviklingsstige 

 

Vi krever at Norges Danseforbunds Klubbutviklingsstige skal opp som egen sak på NDs Forbundsting 2018 

Begrunnelse for forslaget: 

Vi mener at når Norges Danseforbund skal lage en stige for å systematisere klubbutvikling, så er det 

naturlig at en slik sak kommer opp på NDs høyeste organ slik at klubbene og kan få sagt sitt i forhold til 

hvordan en slik stige blir bygd opp, og hvilke kriterier som skal være mer også er underlagt en demokratisk 

prosess. 

Skulle ikke Forbundstinget klare å vedta denne under møtet 15.-17. juni, så ber vi om at Hovedstyret går 

igjennom prosessen og kobler på klubbene som høringsinstans. En så viktig sak må bli behandlet i klubber 

og region, samt på høyeste nivå i ND. 

Hovedstyrets innstiling til vedtak: Forslaget støttes ikke 

4.9 Endring av navn på swing – seksjonen. 

Seksjonen for swing, rock´n roll og salsa ønsker å endre navn til seksjonen for swing og salsa. 

Hovedstyrets innstilling til vedtak: Navnendringen godkjennes av HS og seksjonen heter seksjonen for swing 

og salsa.  

Se sak 4.1 

4.10 Opprettelse av egen seksjon for urbane stiler 

Forslag fra Sula Danseklubb: 
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Urban er den størst voksende gruppen i Norges Danseforbund i henhold til idrettsregistreringen 2018. I 

tiden som utvalg har styret stått på egne ben, de setter opp eget budsjett og handlingsplan. 

Å være et utvalg betyr at vi har samme arbeidsoppgaver som en seksjon men ikke samme rettigheter. 

Alle avgjørelser må gå via administrasjon (hovedstyret), dette er vanskelig da avgjørelser tar lengre tid 

enn når en seksjon tar avgjørelser selv. 

Som et utvalg har de utviklet SC konseptet med workshop, har hatt 18 styremøter i perioden, er stadig 

i endring/fornyelse for å skape bro mellom ND og det urbane miljøet, har utviklet K.O. konseptet med 

Showcase og workshop. 

Spredd konkurranser rundt i flere regioner, og har i dag konkurranser både i øst, vest, midt og nord. Har 

skapt samarbeid med ulike miljøer. 

Vi ber årstinget gi pr dags dato Urban utvalg en mulighet til å være seksjon. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Urbant utvalg blir Seksjon for Urbane dansestiler i Norges Danseforbund 

Hovedstyrets innstiling til vedtak: Forslaget støttes Se sak 4.1  



 

Norges Danseforbund, Forbundstinget 16.-17. juni 2018 – Moxy hotell, Skjetten 16 

 
 

Sak nr. 5   Godkjenne beretninger for Norges Danseforbund for 2016 og 2017 

 
    Vedlegg : 

    Beretning 2016 

    Beretning 2017 

Hovedstyrets forslag til vedtak: Fremlagte årsberetninger for 2016 og 2017 godkjennes. 

 

Sak nr. 6   Behandle og godkjenne Norges Danseforbunds regnskap i revidert stand. 

 
    Vedlegg:  

    Regnskap 2016 

    Regnskap 2017 

Hovedstyrets forslag til vedtak: Norges Danseforbunds regnskap for 2016 og 2017 godkjennes. 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/%C3%85rsberetning-2016.pdf?mtime=20180601160407
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/%C3%85resberetning-2017.pdf?mtime=20180601144609
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/%C3%85rsregnskap-2016.pdf?mtime=20180601124752
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/%C3%85rsregnskap-2017.pdf?mtime=20180601124752
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Sak nr. 7  Fastsette kontingenter og avgifter  

 

 

 
 

Fastsette kontingent 
1. Klubbene skal betale medlemskontingent tilsvarende 100 kr pr enkeltmedlem (forbundskontingent) til 

Norges Danseforbund, bortsett fra medlemmer i studentidrettslag.  

2. Dersom 1 vedtas opphører tidligere medlemskontingent på 3.000 til klubb bortsett fra studentidretten.  

3. Regionene kompenseres for tap av klubbkontingent tilsvarende 1.000,- pr klubb som dekkes av klubbenes 

medlemskontingent til forbundet.  

 

Fastsette avgifter 
Andre lisenser består som tidligere:  

 

Konkurranselisens 

Konkurranselisens må kjøpes for å delta på konkurranser fra fylte 13 år.  

Denne lisensen koster kr 300 for et år. 

 

Konkurranselisens 11-12 år 

Konkurranselisens for deltagere mellom 11 og 12 år. Denne lisensen koster kr 100 for et år.  

 

Engangslisens 

Dersom man ikke ønsker å konkurrere hele året, men kun melde seg på enkeltkonkurranser, kan du betale 

engangslisens for konkurranse. Dette gjøres i registreringsskjemaet for den aktuelle konkurransen.  

Engangslisens er kun gyldig for den aktuelle konkurransen. Denne lisensen koster kr 75 pr. konkurranse. 

 

Trenerlisens 

Trenerlisens er en frivillig lisens for de som har tatt Danseforbundets trenerutdanning. og gir deg blant annet 

gratis inngang på alle konkurranser i regi av Danseforbundet. Denne lisensen koster kr 350 for et år. 

 

Dommerlisens 

Dommerlisens er en lisens for de som har tatt dommerutdanning i forbundet og dømmer norske og 

internasjonale konkurranser. Denne lisensen koster kr 350 for et år.  

NB: Dersom man ønsker både Trener- og dommer lisens vil den koste kr 500,- (rabatt på kr 200,-) 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 
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Det fremsatte forslaget godkjennes. 

 

 

 

 

Sak nr. 8  Behandle langtidsbudsjett og langtidsplan for kommende periode 

 

Strategisk plan for Norges Danseforbund 2016-2020 ligger vedlagt. 

Forslag til Langtidsbudsjett for 2019 og 2020 ligger vedlagt.  

    (Vedlegg sak 10) 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: langtidsbudsjett for 2019 og 2020 godkjennes.  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/H%C3%B8ringsutkast-Strategi-ND-2018-2022-002.pdf?mtime=20180425132757
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/Langtidsbudsjett-2018-2020.pdf?mtime=20180601124524
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Norges Danseforbund strategi frem mot 2020: 

Strategiske satsingsområder er: 

• Samhandling internt 

• Å bli en attraktiv organisasjon 

• Medlemsvekst 

Høringsutkastet har vært diskutert på ledermøter og vært tilgjengelig på www.danseforbundet.no siden 

april 2018: 

Hovedstyrets forslag til vedtak: Fremlagte strategiplan vedtas 

Sak nr. 9  Engasjere statsautorisert/registret 

revisor til å revidere regnskapet      

 

  

Norges Danseforbund har de siste årene hatt en avtale med BDO og er godt fornøyd med revisjonen fra 

selskapet.  

Forslag: BDO velges som revisor for neste tingperiode. 

 

 

Sak nr. 10  Velge følgende tillitsmenn/kvinner for tingperioden 

 
(Valgkomiteens innstilling – vedlegg sak 11) 

- Forbundsstyret /arbeidsutvalget: President, 2 visepresidenter, 1 ungdomsrepresentant (leder for 

ungdomsutvalget) 1 vara for ungdomsrepresentanten (nestleder i ungdomsutvalget) , 2 

styremedlemmer og 3 varamedlemmer 

- Kontrollkomite: Leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 

- Lovutvalg: Leder, nestleder, 1 medlem og 2 varamedlemmer 

- Sanksjonsutvalg: Leder, nestleder, 3 medlemmer, 2 varamedlemmer 

- Ankeutvalg: leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem 

- Valgkomite: Leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 

- Representant til Idrettstinget 2019 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/H%C3%B8ringsutkast-Strategi-ND-2018-2022-002.pdf?mtime=20180425132757
http://www.danseforbundet.no/
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Valgkomiteens innstilling 2018 - 2020: 

Rolle Navn Gren 

Forbundsstyret:    

President Anders Gogstad IDO 

1.Visepresident Michelle Lindøe Enger Sportsdans 

2.Visepresident Monica Molvær Sportsdrill 

1.Styremedlem Jo Inge Norum Swing/Boogie- woogie 

2.Styremedlem Trine Dehli Cleve Sportsdans 

Ungdomsrepresentant Tarjei Svalastog Sportsdans 

Vara ungdomsrepresentant Wanja Nerli Hiphop 

1.Varamedlem Anne Ragnhild Olstad Swing/Rock´n Roll 

2.Varamedlem Ane Omdal Aune Sportsdans 

3.Varamedlem Øyvind Gulli IDO 

Lovutvalget:   

Leder Pieter Spilling Sportsdans 

Nestleder Tom Christian Axelsen IDO 

Medlem Kari Liss Eriksen Sportsdans 

Varamedlem Marianne Tverå Swing 

Varamedlem Heidi Jappee IDO 

Kontrollkomite:   

Leder Ketil Wikdal  Sportsdans 

Medlem Lise Norheim Sportsdans 

Medlem Trond Harr Sportsdans 

Varamedlem Sissel Myren Swing 

Varamedlem Unni Weiseth Sportsdans 

Sanksjonsutvalg:   

Leder Bjørn Ruud NIF 

Nestleder Kate Hege Nielsen NIF 

Medlem Hans Olav Vikse Sportsdans 
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Valg Forbundstinget 

2018 

 

   
Innstilling til ny valgkomite Innstilt fra Hovedstyret   

Leder Kajsa Ringvoll 
Kristiansand 
Danseklubb 

Medlem  Valter Jacobsen Dans Fauske 

Medlem 
Lene Merete 
Hermansen Danseklubben Studio1 

Vara Arve Tonning 
Bergen Vest 
Danseklubb 

Vara  Hilde Skogholt Nero Sportsdansere 

      

   

   

 

Sak nr. 11  Fastsette tid og sted for neste særforbundsting. 

 

Forslag til vedtak: Det nye hovedstyret gis fullmakt til å bestemme tid og sted for neste særforbundsting, i 

henhold til NIF og NDs lover og regler.  

Forbundstinget avsluttes kl. 17.00 

Medlem Halfdan Mellby Sportsdans 

Medlem Jurist - velges av NIF  

Varamedlem Geir Andre Dalhus NIF 


