NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité
WDSF – WRRC – IDO – WBTF

Referat møte 10
Perioden 2020 – 2022
Møte nr: 10
Styre: Seksjonen for IDO/Freestyle
Dato: 3. Juni 2021
Tidspunkt: 17:30 – 19:00
Sted: Temas (Digitalt møte)
Innkalling: Ingunn Aase, Emilie Bakken, Bettina Wichmann, Heidi Strømberg Jappèe, Espen
Kristiansen, Bjørn Ivar Carlsen
Frafall: Øyvind Gulli
Saks nr. / år
90/20-22

91/20-22

92/20-22

93/20-22

94/20-22

Hva saken gjelder / vedtak
•

Godkjenning av innkalling og saker til
eventuelt:
Godkjent
• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten:
Ingen inhabile
Saker behandlet siden forrige møte samt
innkommende saker:
• NM Veka – kun for champ og elite grunnet
smittehensyn
• Oppdatering av terminliste, flytting av
konkurranser. DC 4 flyttet til 28-29 august
• Ny dato DC 5 (pga valg, kommunen har
kansellert) Forslag: 2-3. oktober
(Bingfosshallen kontaktet)
• FDJ2 avlyst
• 2 HD rapporter
• Felles NM-opplegg med alle grener
Orientering fra HS v/Bettina
• Organisasjonshåndbok. For kort frist. Ber om
lenger tid til å lese gjennom og komme med
tilbakemeldinger
Orientering fra Akademiet v/Heidi:
• Orientering om alle aktiviteter seksjonen har
hatt. Konkurranser, utdanning og internasjonale
aktiviteter
Uttak internasjonale konkurranser
• Håndtering/Håndbøker/ansvarlig
Janne deltok på møtet.

Kommentarer:
Bettina

Alle

Bettina

Heidi

Alle
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95/20-22

96/20-22

97/20-22

98/20-22

•
•
•
•
•

Tilgang Olympiatoppen 2021
• Møte avholdt med Janne, toppidrett - Plan for
landslagssjef legges frem og vedtak gjøres på
neste møte. (gjennomgang)
• Uttak 2022 (Orienteringssak)
Oppdatering Disp. liste
• Listen ligger på Dansing.no
Utsettes til neste møte
Ranking Junior og senior IDO
• Forslag: Rankingliste oppdateres med reelle
poeng etter faktisk plassering i konkurranse.
• Møte avholdt med Tom, gjennomgang av reelle
plassering og konsekvens.
• Vedtak: Poeng gis etter faktisk plassering i
konkurranse, felles for jr.1 og jr.2.
Rankingliste oppdateres tilbake i tid etter dette.
Orientering om dette legges ut på Trener og
dommersiden.
Status NM Veka
• Ansvarlig
• Aktuelle spørsmål. Oppdatering av
konkurransen, info ut til alle.
• Ny konkurranse for lavere nivåer
• Hotell – dommerliste jobbes med, så navn er
ikke klart enda.
• Økonomi: Det er satt av 100.000kr i budsjettet
til NM-veka. Seksjonen dekker evt. underskudd

Neste møter:
5. august 2021
2. september
7. oktober
4. november
2. desember

Bettina/Heidi

