Protokoll
Forbundsting 2018
Dato:
16.-17.06.2018
Tidspkt.: 10:00-11:00 /10:00-17:00
Sted:
Moxy Oslo X, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten
Saks nr. /
år
1

Hva saken gjelder / vedtak
Godkjenning av de fremmøtte representanter
Oversikt over delegater lørdag:
Etternavn

Fornavn

Klubb
Oslo Urbane
Idrettsforening
Steps Sandnessjøen
DK
Ullensaker Gym
og Turn
Bergen Vest
Danseklubb
Jarlsberg
Swingklubb
Kristiansand
Danseklubb
Danseklubben
Salsa Kompaniet

Delegat

Abelsen

Kate

Albrigtsen

Gunnar

Almaas

Lillian

Andersen

Bente

Bekken

Aage Salomon
Elpedes

Bjerkås

Bård

Borgnes

Sara Marie

Dyrkorn

Jorunn Standal

Sula Danseklubb

29

Enger

Michelle Lindøe

Hovedstyret

33

Faaberg

Charlotte

Bergen Freestyle
Klubb

31

Gogstad

Anders

Hovedstyret

32

Gravdahl

Lars

Danseklubben
Studio 1

Hanssen

Bent Reno

LSK

Helgesen

Tracey Michelle

Helleberg

Ann-Kristin

Høiberget

Trine

Iversen

Ronny
Michalsen

Jappée

Heidi

Kakurina

Alexandra

Karlsen

Pål-Henrik
Røsegg

Målselv
Swingklubb
Dansehuset
Lillehammer
Kirkenes
Danseklubb
DrammenSports
danseklubb
Danseklubben
2Dance
NeRo
Sportsdansere
Molde Swing- og
Rockeklubb

26
28
43
4
13
15

7

19
6
14
76
41
49
17

Enjoy
Danseklubb
Unique
Danseklubb
Romerike
Danseklubben
Salsa Kompaniet

Klovning

Espen

Kristiansen

Espen

Krogh

Morten

Lisø

Daniel

Mellbye

Halfdan

Myren

Sissel

Nordsveen

Line

NTNUI Dans

24

Olsen-Bye

Jan Åge

Lesja Dovre DK

16

Olstad

Anne Ragnhild

Hovedstyret

35

Orby

Vibeke

Sarlemijn

Raymond

Skamo

Tom

Skogholt

Hilde

Strøm

Wenche

Stuestøl Hansen

Dagny

Svalastog

Tarjei

Sæther

Lisa

Sørensen

Tor Erik

Tangen

Kai

Toft

Raymond

Tonning

Arve

Vesterheim

Line

Wold

Wenche

Wold

May Helen

NTNUI Dans
Hill
Sportsdansere
Molde Swing- og
Rockeklubb

NeRo
Sportsdansere
Oslo Linedance
klubb
Unique
Danseklubb
Romerike
Elvebyen
Sportsdanseklub
b
Rullestoldansklu
bben Fristil
Oslo Urbane
Idrettsforening
Hovedstyret
Askøy Turn og
Sportsdrill Klubb
Rullestoldansklu
bben Fristil
Grenland Rock &
Swingklubb
NTNUI Dans
Bergen Vest
Danseklubb
Narvik
Danseklubb
Danseklubben
Move On
Røa Danseklubb

1
54
25
12
18

21
86
30

10
38
27
48
72

11
23
5
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Lørdag: 44 delegater og 5 observatører
Vedtak: Godkjent

2

Godkjenning av innkalling, forretningsorden og sakslisten
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes Den fremlagte forretningsorden
godkjennes Sakslisten godkjennes
Vedtak: Godkjent

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
Vedtak: Godkjent

Behandle Innkomne forslag og saker:

Sak 4

Sak 4.1 Ny lov
Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og den nye
lovnormen.
Vedlagte lovforslag er en revidering av Norges Danseforbunds lov samt
følgende forslag til lovendringer.
Forslagstiller: Hovedstyret
Hovedstyrets forslag til vedtak: Foreslåtte lovendringer vedtas

Sakens behandling:

Lovutvalgets uttalelse:

Sak 4.1 – ny lov for Norges Danseforbund
Vi har gjennomgått forslag til endringer fra hovedstyret. Der vi ikke har
kommentert forslag til endringer har vi ingen merknader.

§ 17 nr. 10
Vi vil bemerke at konsekvensen av forslaget om at hovedstyret kun består av de
tingvalgte medlemmene, er at seksjonsstyrene ikke lenger skal være
representert i hovedstyret gjennom sine seksjonsledere. Det er ikke formelle
hindringer i veien for at dette gjøres, men tinget bør være bevisst at dette gir
noen utfordringer m.h.t. kontakten med dem som sitter nærmest utøverne –
seksjonsstyrene.
Til samme paragraf vil vi også bemerke at det kan synes noe risikabelt å
redusere antall varamedlemmer fra tre til to. Dette øker sårbarheten ved
forfall, som jo kan være en kombinasjon av varige for resten av en
valgperiode, og sporadisk for det enkelte møte.
Til samme paragraf, jf. § 21 nr. 4: Vi støtter opprettelsen av et ankeutvalg med
den begrunnelse at dette etter vårt skjønn bedre vil sikre en forsvarlig
saksbehandling i saker etter sanksjons- og konkurransereglementene.

§ 22 nr. 1
Vi støtter prinsippet om at det ikke skal være lovfestet hvilke seksjoner
forbundet skal ha. Vi vil likevel peke på at bestemmelsen slik den er utformet
gir noen utfordringer m.h.t. mekanismene for å opprette og ev. nedlegge
seksjoner:
• Er bestemmelsen uttømmende? Altså: er et medlemstall på 1500 det

eneste vilkår for å opprette en seksjon?
•

Når skal dette gjøres – er det nok at medlemstallet ett år går
over/under 1500, eller må dette være stabilt over en viss tid?

•

Hvem beslutter?

Opprettelse og nedleggelse av seksjoner har stor økonomisk betydning, ikke
minst for «avgivende» seksjon, og vi vurderer derfor at dette er forhold som
bør underlegges vel gjennomtenkte saksbehandlingsrutiner.

§ 22 nr. 3, jf. nr. 4
Vi vil peke på at dagens lover gir medlemsmøtet en valgfrihet m.h.t. om
medlemsmøtet selv vil velge sine tillitsvalgte, eller om det ønsker å nominere
overfor hovedstyret, som så fatter vedtak. Etter vårt skjønn er det
hensiktsmessig at seksjonene får fortsette med en slik valgfrihet, og vi
anbefaler dermed at nåværende ordning beholdes.

§ 22 nr. 4
Erfaringsmessig er det store utfordringer både med å rekruttere og å beholde
en ungdomsrepresentant i seksjonsstyrene. Vi anbefaler følgelig å bruke
formuleringen «bør» framfor «skal» i teksten om ungdomsrepresentant.

Talere til sakens helhet:
Delegat 13
Talere til paragraf 15
Delegat 44
Talere til paragraf 17
Delegat 13
Talere til paragraf 22
Delegat 44
Delegat 18
Talere til paragraf 23 (gammel lov) - Ungdomsutvalget
Delegat 41
Delegat 32
Delegat 48
Delegat 14
Forslag til lovendring:
Delegat 13
Delegat ønsker at eksisterende lov paragraf 22 blir stående og paragraf 17
faller bort.
Taler til paragraf 17 og 22
Delegat 28

Endringsforslag lovendring § 22.1

Forbundet organiserer de ulike idrettene i seksjoner og utvalg på en
hensiktsmessig måte.:

Hver seksjon består av de klubber som er medlemmer av ND og
praktiserer samme idrett. For å bli registrert i en seksjon må klubben ha
som formål å utøve seksjonens idrett eller ha organisert en gruppe innen
klubben som har som formål å utøve seksjonens idrett.
For å opprette en egen grenseksjon må aktiviteten bestå av minimum
1500 medlemmer.
For aktiviteter under 1500 medlemmer, kan hovedstyret utnevne utvalg.
Opptak og avvikling av nye utvalg og grenseksjoner, samt endring av
grenseksjonens navn, må godkjennes av hovedstyret. Hovedstyret avgjør
om den nye aktiviteten er forenlig med NDs formål og oppfyller NDs
definisjon av gren. Ved avslag kan søkere, seksjon eller utvalg fremme
forslag om opptak av den nye grenen på forbundstinget.
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Forslag til ny §22.1 vedtatt

Til behandling §17 Valg av hovedstyre:

Forslag til tillegg i §17 (1) bokstav j:
Velge følgende tillitsmenn/kvinner for tingperioden:
Endret til: Foreta følgende valg:
a) President,
1. visepresident
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.

Avstemming:
FOR: 12
MOT 33

Forslaget falt.
Vedtak:
Den nye loven tilpasses, seksjonslederne skal sitte i Hovedstyret.
Til behandling : § 23 i gammel lov fjernes:
Ungdomsutvalget skal ivareta ungdommenes interesser i Norges
Danseforbund. Leder av Ungdomsutvalget er Norges Danseforbunds
ungdomsrepresentant. Ungdomsrepresentant og dennes vararepresentant
velges på forbundstinget under det ordinære valget. Den valgte
vararepresentanten er også nestleder ungdomsutvalget. I tillegg skal det være
en representant for hver grenseksjon. Ungdomsutvalgets leder skal ha fast

plass i forbundsstyret med sin nestleder som personlig vararepresentant.
Ungdomsutvalgets representant skal ha fulle rettigheter. Ungdomsutvalgets
vedtekter skal godkjennes av forbundsstyret.
Følgende delegater hadde ordet i saken:
Delegat 41
Delegat 32
Delegat 48
Delegat 14
Avstemming:
For:12
Mot:27

Vedtak:
Dagens lov omhandlet ungdomsutvalget står.
Forbundstyrets innstilling:
Lovforslaget i sin helhet godkjennes, med de unntak av ovenfor nevnte
paragrafer.
Avstemming:
For: 38
Vedtak:
Lovforslaget er godkjent

4.1.2 Forslag til endring i sanksjonsreglementet (1)
Forslagstiller: Hovedstyret, etter innspill fra sanksjonsutvalget.
Sak: Forslag til valg av ankeutvalg og endringer i Sanksjonsreglementet for
Norges Danseforbund
Forslaget innebærer endringer i både NDs lov og sanksjonsreglementet.
Hovedstyrets innstilling til vedtak: Forslaget støttes
Lovutvalgets uttalelse:

Sak 4.1.2 – endring i sanksjonsreglementet (1)
Vi har ikke fått anledning til en grundig gjennomgang av dette, og vil peke på
at sanksjonsreglementet i henhold til lovverket ikke nødvendigvis må
behandles på tinget. Vi vil derfor anbefale å gi hovedstyret i fullmakt til å
behandle dette videre, gjerne i samarbeid med lovutvalget.

Vedtak: Godkjent uten bemerkninger
4.1.3: Forslag til endring i sanksjonsreglementet (2) sanksjonsreglementet:

Kort for dårlig oppførsel
Forslagstiller: Hovedstyret, etter innspill fra Akademiet
Kort for dårlig oppførsel under konkurranse: 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.
Se saksliste for fullstendig saksgrunnlag.
Hovedstyrets innstiling til vedtak: Forslaget støttes
Lovutvalgets uttalelse:

Sak 4.1.3 – endring i sanksjonsreglementet (2)
Saken gjelder gult og rødt kort. Dersom tinget ønsker å behandle dette
forholdet uavhengig av resten av sanksjonsreglementet, ser ikke vi noe som
skulle være til hinder for å fatte vedtak som foreslått. Vi ser det uansett som
positivt at det formaliseres en jury som behandler mer alvorlige brudd på
reglement og retningslinjer.

Talere i saken:
Delegat 39
Delegat 33

Vedtak: Godkjent med følgende endringer:
Hoveddommer bør ikke være fra arrangørklubb.
Tingforhandlingene fortsetter søndag 17. juni kl. 10.00.
I følge NDs lov §15 er tingets representasjon endret i henhold til ny lov vedtatt 16.juni.
Tinget starter opp søndag 17.juni med 48 delegater:

Delegatliste Norges Danseforbunds forbundsting
Delegatnummer

Etternavn
2 Wold
Andersen
4
Tonning
5
Helleberg
6

Fornavn

Klubb

May Helen
Bente

Røa Danseklubb
Bergen Vest Danseklubb

Arve

Bergen Vest Danseklubb

Ann-Kristin

Dansehuset Lillehammer
Danseklubben Studio 1

7 Lund
Iversen
9
Tangen
11
Mellbye
12
Bekken
13
Høiberget
14
Bjerkås
15

Katrine Harsem
Anne Cecilie Michalsen

DrammenSportsdanseklubb

Kai

Grenland Rock & Swingklubb

Halfdan

Hill Sportsdansere

Aage Salomon Elpedes

Jarlsberg Swingklubb

Trine

Kirkenes Danseklubb

Bård

Kristiansand Danseklubb

16 Olsen-Bye
Karlsen
17
Myren
18

Jan Åge
Pål-Henrik Røsegg

Lesja Dovre DK
Molde Swing- og Rockeklubb

Sissel

Molde Swing- og Rockeklubb

19 Helgesen
Orby
21

Tracey Michelle
Vibeke

Målselv Swingklubb
NeRo Sportsdansere

23 Toft

Raymond

NTNUI Dans

24 Nordsveen

Line

NTNUI Dans

25 Lisø

Daniel

NTNUI Dans

26 Abelsen

Kate

Oslo Urbane Idrettsforening

27 Stuestøl Hansen
Albrigtsen
28
Dyrkorn
29

Dagny
Gunnar

Oslo Urbane Idrettsforening
Danseregion Nord-Norge

Jorunn Standal

Sula Danseklubb

30 Skamo

Tom

Unique Danseklubb Romerike

31 Faaberg
Gogstad
32
Enger
33
Olstad
35

Charlotte
Anders

Danseregion Vest-Norge
Danseklubben Studio 1

Michelle Lindøe

Bislett Sportsdansere

Anne Ragnhild

Step Up Danseklubb

37 Eggen

Åsmund

Oslo Urbane Idrettsforening

37 Sarlemijn

Raymond

Oslo Linedance klubb

38 Strøm
Hanssen
39
Jappée
41
Almaas
43
Ringvoll
44
Wichmann
45

Wenche
Bent Reno

Rullestoldansklubben Fristil
Lillestrøm Sportsdansklubb

Heidi

Danseklubben 2Dance

Lillian

Ullensaker Gym og Turn

Sigurd

Kristiansand Danseklubb

Bettina

Danseklubben Studio 1

46 Vesterheim
Omdal Aune
47
Svalastog
48

Line
Ane

Narvik Danseklubb
Kristiansand Danseklubb

Tarjei

NeRo Sportsdansere

49 Kakurina
Sæther
50

Alexandra
Lisa

Danseregion Øst-Norge
Askøy Turn og Sportsdrill

53 Krogh

Morten

Danseklubben Salsakompaniet
Danseklubben Studio 1

54 Gulli

Øyvind

56 Nerli

Wanja Merethe

Narvik Danseklubb

60 Eltervaag
Löwe
70
Cleve
76

Kjetil

Nord-Jæren Sportsdansere

Pia
Trine Dehli

NeRo Sportsdansere
Lillestrøm Sportsdansklubb

81 Ruiz

Walter

Danseklubben Salsakompaniet

Sak 4.2 Lojalitet til Norges Danseforbund
Forslagstiller: Norges Danseforbunds ting 2016
Oppfølging fra sak 1 under tinget 2016.
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:
1. 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
ND kan evn delta til en usubsidiert pris.
2. 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.
3. 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.

Sakens behandling:
Saken ble lagt frem av delegat nr 70 på vegne av Hovedstyret
Talere i saken:
Delegat nr 44.
Dirigent opplever punkt 3 som en saksinformasjon, det ble stemt over forslag
1 og 2:

1. 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:
Vedtak: Vedtatt mot 1 stemme
2. 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.
Vedtak: Vedtatt

3. A
Vedtak: Vedtatt mot 1 stemme

Sak 4.3 Barneidrettsbestemmelsene
Forslagstiller: Norges Danseforbunds ting 2016
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.
Hovedstyret ønsker at tinget stemmer for at følgende forslag skal løftes til
idrettstinget 2019:
1. 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.
2. 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
Talere i saken:
Delegat 44
Delegat 32
Delegat 43
Delegat 13
Delegat 28
Delegat 60
Delegat 33
Delegat nr 44 ønsker følgende protokollert:

I tillegg ønsker vi å åpne for at barn med innvandringsbakgrunn med partner
skal kunne utøve sin idrett når de besøker familie og lignende i sitt
opprinnelsesland
Vedtak: Godkjent

Sak 4.4 Varslede endringer i forhold til innkreving og organisering av
kontingent til særforbund
Forslagstiller: Danseregion Nord-Norge og deres ledersamling 12. – 13. mai
2018.

Saken ble behandlet under sak 7.1
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:
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.
Forslag til vedtak: Saken sendes på høring før vedtak om innkreving av
medlemskontingent.

Avstemming
For: 15
Mot: 27
Vedtak: Forslaget falt.

Sak 4.5 Digitale løsninger for klubbene
Forslagstiller: 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

Avstemming:
For: 9
Mot: 26
Forslaget falt.
Vedtak: Forslaget støttes ikke.
Sak 4.6 Fjerning av grunnlisens for utøvere og frivillige
Forslagstiller: Sula Danseklubb
Saken ble behandlet under sak 7.1
Saken gjelder: Fjerning av grunnlisens fra utøvere og frivillige, tilbake til
kontingent fakturert direkte til klubb.

Hovedstyrets innstiling til vedtak: Forslaget støttes ikke
Sakens behandling:
Delegat 29 fremla saken
Saksfremleggers forslag til vedtak: Grunnlisens til utøvere og frivillige
arbeidskraft i danseklubber frafaller. Klubber blir fakturert med en kontingent
pr år.

Vedtak: Saken frafalles da den ble behandlet under sak 7.

Sak 4.7 Navneendring for regionene
Forslagstiller: 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».
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

Sakens behandling: Talere i saken:
Delegat 32
Delegat 49
Delegat 28
Delegat 44
Avstemming:
Endring av navn på regionene
Vedtatt mot 7 stemmer.

Vedtak: Nytt navn for regionene er: «Danseforbundet region + tillegg for hver
enkelt region»

Sak 4.8 Norges Danseforbunds Klubbutviklingsstige.
Forslagstiller: Danseregion Nord-Norge og deres ledersamling
Forslaget gjelder:
Norges Danseforbunds Klubbutviklingsstige
DRNN 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

Sakens behandling:
Talere i saken:
Delegat 32
Delegat 13
Delegat 14
Forslag til vedtak: Hovedstyret pålegges å systematisere klubbutvikling og
koble på klubbene som høringsinstans.

Vedtak:
For: 25
Mot: 19
Vedtak: Hovedstyret pålegges å systematisere klubbutvikling og koble på

klubbene som høringsinstans.

4.9 Endring av navn på swing – seksjonen.
Forslagstiller: Seksjonen for swing, rock´n roll og salsa
Saken gjeler: 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.
Talere i saken:
Delegat 18

Vedtak: Enstemmig vedtatt

4.10 Opprettelse av egen seksjon for urbane stiler
Forslagstiller: Sula Danseklubb
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
Talere i saken:
Delegat 32
Delegat 44

Vedtak: Enstemmig vedtatt
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Godkjenne beretninger for Norges Danseforbund for 2016 og 2017
Hovedstyrets forslag til vedtak: Fremlagte årsberetninger for 2016 og 2017
godkjennes.

Vedtak:
2016: Enstemmig vedtatt uten bemerkning
2017: Enstemmig vedtatt uten bemerkning
6

Behandle og godkjenne Norges Danseforbunds regnskap i revidert stand
Hovedstyrets forslag til vedtak: Norges Danseforbunds regnskap for 2016 og
2017 godkjennes.
Vedtak:
2016: Enstemmig vedtatt uten bemerkning
2017: Enstemmig vedtatt uten bemerkning
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Fastsettelse kontingenter og avgifter:

7.1 Fastsette kontingent
Forslagstiller : Hovedstyret:
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.

Sakens behandling:
Delegat 33 la frem en konsekvensanalyse i forhold til forslaget fra
hovedstyret.
Talere i saken:
Delegat 43 x 2
Delegat 46
Delegat 10
Delegat 28
Delegat 13 x 2
Delegat 16
Delegat 12
Delegat 37
Delegat 44
Delegat 18
Delegat 38
Delegat 32
Delegat 5
Delegat 37
Delegat 33
Delegat 18

Forslag til vedtak 4 fra delegat 5:
1. Klubbene skal betale medlemskontingent tilsvarende 100 kr pr
enkeltmedlem (forbundskontingent) til Norges Danseforbund, bortsett fra
medlemmer i studentidrettslag og 0-6 år Makspris 60.000
Avstemning
Mot: 37
For: 10

Vedtak:
Forslaget falt

Forslag til vedtak 5 fra delegat nr 37:
LITEN KLUBB
 0- 14 medlemmer – gratis (rekruttering av klubber/medlemmer)
 15 – 349 medlemmer – betaler 100,- per medlem
MELLOMSTOR KLUBB
 350 – 399 medlemmer - betaler 35 000 kr
 400 – 449 medlemmer – betaler 40 000 kr
 450 – 499 medlemmer – betaler 45 000 kr
STOR KLUBB
 500 + medlemmer – betaler 50 000 kr
STUDENT KLUBB
 Studentidretterslag betaler 3000 kr (støtter studenter med mindre budsjett)

Avstemmning:
For: 1
Mot: 46

Vedtak:
Forslaget falt

Forslag til vedtak 6 fra delegat nr 16 og 18:
Endringsforslag: 1. Klubbene skal betale medlemskontingent tilsvarende 100
kr pr enkeltmedlem (forbundskontingent) til Norges Danseforbund, for alle
medlemmer over 5 år, bortsett fra medlemmer i studentidrettslag.

Saksforlag 1 fra hovedstyret:
Trekker sitt forslag og støtter saksforslag 6 stilt av delegat 16 og 18.
Saksforslag 2 fra delegat 18 og 16 samt hovedstyret:
Klubbene skal betale medlemskontigent tilsvarer 100,- pr enkeltmedlem fra 6
år og oppover (forbundskontigent) til Norges Danseforbund, bortsett fra
medlemmer i studentidrettslag.

Avstemning:
For: 37
Mot: 10
Vedtak:
Klubbene skal betale medlemskontigent tilsvarer 100,- pr enkeltmedlem fra 6
år og oppover (forbundskontigent) til Norges Danseforbund, bortsett fra
medlemmer i studentidrettslag. Endringen gjelder fra 1.1. 2019

Videre behandling:
Punkt 2 fra hovedstyrets innstilling:
Dersom 1 vedtas opphører tidligere medlemskontingent på 3.000 til klubb
bortsett fra studentidretten.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt
Punkt 3 fra hovedstyrets innstilling:
Regionene kompenseres for tap av klubbkontingent tilsvarende 1.000,- pr
klubb som dekkes av klubbenes medlemskontingent til forbundet.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt og gjelder fra 1.1. 2019

Fastsette avgifter:
Forslag fra hovedstyret:
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,-)
Talere i saken:
Delegat 87
Delegat 21
Delegat 41
Delegat 44
Delegat 45
Delegat 33
Vedtak:
Enstemmig vedtatt
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Behandle langtidsbudsjett og langtidsplan for kommende periode
Hovedstyrets forslag til vedtak: Framlagt langtidsbudsjett og langtidsplan
for kommende periode.
Sakens behandling:
Norges Danseforbund strategi
frem mot 2020:
Sakens behandling:
Strategien i sin helhet:
Talere i saken:
Delegat 23
Delegat 21
Delegat 43
Delegat 5
Delegat 46
Delegat 38
Delegat 18
1. Visjon:
Forslagsendring 1 fra delegat 23 – visjon:
«Alle kan» endres til «Alle kan danse»
Avstemming:
For: 5
Vedtak:
Forslaget falt

2. Verdier:
Vedtak:
Enstemmig vedtatt

2. Strategiområde medlemsvekst:
Forslagsendring 2 fra delegat 5 – Strategi/Medlemsvekst:
«Tilbud rullestoldans og tilbud for barn med spesielle behov i alle regioner»
endres til «Tilbud rullestoldans for alle med spesielle behov i alle regioner».
Vedtak: Enstemmig vedtatt

3. Strategiområde medlemsvekst
Forslagsendring 3 fra delegat 38 – Strategi:
«Dans for funksjonshemmede» endres til «Dans for funksjonshemmede og
utviklingshemmede»
Avstemming:
For: 46
Vedtak:
Forslaget vedtatt

4. Strategiområde medlemsvekst
Forslagsendring:
Tilbud i rullestoldans og tilbud for barn med spesielle behov i alle regioner
Endres til:
Tilbud rullestoldans og tilbud for alle med spesielle behov i alle regioner
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

5. Strategiområde medlemsvekst
Forslagsendring 4 fra delegat 18:
- Fokus på fleridrettslag og opprettelse av dansegrupper
- Tettere dialog mot fleridrettslag
Endres til:
«Tettere dialog med alle mulige dansemiljøer for rekruttering til ND
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

Til avstemming:

Fremlagte strategiplan for perioden vedtas med endringer

Vedtak:
Enstemmig vedtatt: Strategiplan for 2018-2020 er vedtatt
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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.
Hovedstyrets forslag til vedtak: BDO velges som revisor for neste
tingperiode.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt
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Velge tillitsmenn/kvinner for tingperioden

Valgkomiteens innstilling 2018 - 2020:
Rolle
Forbundsstyret:

Navn

Gren

President

Anders Gogstad

IDO

1.Visepresident

Michelle Lindøe Enger Sportsdans

2.Visepresident

Monica Molvær

Sportsdrill

1.Styremedlem

Jo Inge Norum

2.Styremedlem

Trine Dehli Cleve

Swing/Boogiewoogie
Sportsdans

Ungdomsrepresenta Tarjei Svalastog
nt
Vara
Wanja Nerli
ungdomsrepresenta
nt
1.Varamedlem
Anne Ragnhild Olstad

Sportsdans

2.Varamedlem

Ane Omdal Aune

Sportsdans

3.Varamedlem

Øyvind Gulli

IDO

Hiphop

Swing/Rock´n Roll

Avstemming:
President: Anders Gogstad: Enstemmig vedtatt
1.Visepresident: Michelle Lindøe Enger, Enstemmig vedtatt
2. Visepresident:
Avstemming:
Anne Ragnhild Olstad (40)
Monica Molvær (11)
Vedtak: 2. visepresident Anne Ragnhild Olstad
Styremedlem
Jo Inge Norum (29 stemmer)
Monica Molvær (19 stemmer)
Arve Tonning (23 stemmer)
Trine Dehli Cleve (30 stemmer)
Tarjei Svalastog (ungdoms) (50 stemmer)
Vedtak: Ungdomsrepresentant: Tarjei Svalastog
Øvrige styremedlemmer: Trine Dehli Cleve

Jo Inge Norum
Varamedlem
Ane Omdal Aune (39 stemmer)
Even Gulli (40 stemmer)
Arve Tonning (25 stemmer)
Monica Molvær (46 stemmer)
Vara Ungdomsrepresentant: Wanja Nerli
Vedtak: Vara ungdomsrepresentant: Wanja Nerli
1. Vara: Monica Molvær
2. Vara: Even Gulli
3. Vara: Ane Omdal Aune

Valgt hovedstyret 2018 – 2020
Rolle
Forbundsstyret:

Navn

Gren

President

Anders Gogstad

IDO

1.Visepresident

Michelle Lindøe Enger Sportsdans

2.Visepresident

Anne Ragnhild Olstad

Swing/Rock’n’Roll

1.Styremedlem

Trine Dehli Cleve

Sportsdans

2.Styremedlem

Jo Inge Norum

Swing/Boogie
Woogie
Sportsdans

Ungdomsrepresenta Tarjei Svalastog
nt
Vara
Wanja Nerli
ungdomsrepresenta
nt
1.Varamedlem
Monica Molvær

Streetdance

Sportsdrill

2.Varamedlem

Even Gulli

IDO

3.Varamedlem

Ane Omdal Aune

Sportsdans

Valg av kontrollkomite
Valgkomiteens innstilling:

Kontrollkomite:
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Ketil Wikdal
Lise Norheim
Trond Harr
Lars Gjølme
Unni Weiseth

Sportsdans
Sportsdans
Sportsdans
Swing
Sportsdans

Vedtak: Enstemmig valgt

Valg av lovkomite
Valgkomiteens innstilling:

Rolle
Leder
Nestleder
Medlem

Navn
Tom Christian Axelsen
Kari Lis Eriksen
Marianne Tverå

Gren
IDO
Sportsdans
Swing

Varamedlem
Varamedlem

Heidi Jappee
Gunnar Albrigtsen

IDO
Region Nord

Vedtak: Enstemmig valgt

Valg av sanksjonsutvalg:

Sanksjonsutvalg:
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Bjørn Ruud
Kate Hege Nielsen
Hans Olav Vikse
Halfdan Mellby
Hanne Grimstad
Bård Bjerkås
Irma Kalamar

NIF
NIF
Sportsdans
Sportsdans
Freestyle/IDO
Sportsdans
Freestyle/IDO

Vedtak: Enstemmig valgt
Valg av ankeutvalg:

Ankeutvalg:
Leder
Nestleder
Medlem
Varamedlem
Vedtak: Enstemmig valgt

Morten Engan
Advokat fra Idrettens
advokatkontor
Mona Steinsland
Geir Andre Dalhus (med forbehold)

Sportsdans

Sportsdans

Valgkomite
Leder
Medlem
Medlem
Vara
Vara

Kajsa Ringvoll
Valter Jacobsen
Lene Merete
Hermansen
Arve Tonning
Hilde Skogholt

KDK
Dans Fauske
Danseklubben Studio1
Bergen Vest DK
NeRo Sportsdansere

Vedtak: Enstemmig valgt
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Fastsette tid og sted for neste særforbundsting.
Hovedstyrets 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.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Signert:
_______________
Ane Aune

_________________
Kari-Lis Eriksen

