Referat
Nr 16- 2016-2018

Styremøte Freestyle IDO-seksjonen
Dato:
9.april 2018
Tidspkt.: 17.00 til 20.30
Sted:
Ullevål Stadion - Oslo
Innkalt : Bettina Wichmann ,Heidi Jappee, Espen Kristiansen, Emilie Bakken,
Eirk Bolme (R)
Forfall: Torild Seeberg, Ann-Kristin Helleberg

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

160/16-18

Godkjennelse av referat fra møtet nr 15 05.mars 2018

Ansvar:

Seksjon
Forslag til vedtak
Referat er godkjent
Innkalling godkjennes
Inhabilitet: Er noen i styret inhabil i saker som skal
behandles? Saker til eventuelt

Emilie og Heidi melder seg innhabil i sak 152/16-18

161/16-18

Prosjekt tildeling

Seksjon

Bettina ønsker innspill fra seksjonen til sitt innlegg før HS møte
12.04.18

162/16-18

Terminliste 2019

Admin

Foreslått terminliste er godkjent. Viktig at det påpekes at endringer
kan forekomme.
Administrasjonen sender ut terminlisten for 2019 til alle klubber.

163/16-18

Uttak Disco EM og Show EM

Seksjon

Lars Henriksen har etterlyst svar på om han får sine rankingpoeng
etter DC 2 i Disco. Beslutning: Lars får tildelt sine poeng.
EM Disco: Alt ok.

TC EM Show: Jeanette Lühr-Sæthre er bekreftet
Reiseleder EM Show: Silje Stave forespørres som reiseleder.

164/16-18

Nytt elektronisk system
Kontrakt og plan for gjennomføring av opplæring.

Seksjon

Vote4Dance er iverksatt og er funksjonelt. Et kurs i V4D tar 2
kvelder.
Seksjonen setter opp forslag til datoer for utregner kurs i V4D og
manuelt på papir.
Administrasjonen involverer seksjonen (eller den de utpeker) som
bistår i kontraktskriving.

165/16-18

Oppfølging av warnings og HD-rapporter

Seksjon

For HD rapport publiseres på HD-gruppe på Facebook.
Warnings legges ut på trener- og dommer gruppe på Facebook.
De 2 siste deltagende konkurransene er gjeldene, deretter disk.

166/16-18

Dommeruttak
Liste på dommere må utarbeides

Seksjon

Dommeruttaket tas ut av administrasjonen. Fullstendige
dommerpanel sendes til arrangørklubb som bestiller reise og
opphold.

167/16-18

Kontakt med arrangør i forbindelse med tildeling av
konkurranser. Hvordan og hvem gjør hva når.
Administrasjonen følger opp dette.

Seksjon

168/16-18

Presisering av regelverk

Seksjon

Utsettes til neste møte.

169/16-18

Søknad om støtte til disco workshop april (DK Studio 1)
Vedtak: Søknad innvilges. Seksjonen svarer klubb.
Søknad om støtte fra Moveon og 2 Dance Workshop med Danny
og Laura 15.april.
Vedtak: Move on tildeles kr. 3.000,- i støtte til aktiviteten. Seksjonen
har informert klubb.
2Dance har allerede blitt tildelt støtte i flere prosjekter og får derfor
ikke tilslag på sin del av beløpet
Søknad fra Studio 1 vedr disco freeestyle
Beslutning: Søknad avslås.
Seksjonen svarer Studio 1.
Søknad fra 2 Dance Summercamp
Behandles ved neste møte.

169/16-18

Hallfordeling:
Ønsker seksjonen 09.-10. feb 2019 nasjonal konkurranse i
Oppsal Arena?
Seksjonen ønsker å booke Oppsal Arena til lørdag 09.februar.
Det er ikke tildelt arrangører for konkurranser i 2019, så
booking med forbehold.

170/16-18

Eventuelt
-

Deltager.no - utenlandske dansere, når kan dette
ferdigstilles.
Bør dommeruttak offentliggjøres før konkurranser
med tanke på åpenhet?

Neste møte avholdes:
- 7. mai
- 4. juni

Seksjon

